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czy jest możliwa? i co to za pytanie? no właśnie wbrew pozo-
rom bardzo ważne pytanie. miłość jest podstawą naszego dzia-
łania – robimy często coś z miłości i dla miłości. Żyć i nie kochać 
to jak nie istnieć. W obliczu wszelkich rozczarować miłość jest 
wieczna jak trawa. Zmienia swe kolory, przerzedza się, ale wciąż 
jest. Dziś gdy za nami (mam nadzieję) okres domowej izolacji, 
czasu spędzanego wspólnie możemy powiedzieć czy nasza mi-
łość się wzmocniła, czy kochamy i jesteśmy kochani, jak zdaliśmy 
egzamin z wzajemnej trwałości uczuć? Gmina Słupno to przede 
wszystkim ludzie, gdzie wzajemna życzliwość i dobro jest bar-
dzo ważne. jesteśmy niewielką społecznością, ale jakże prężną. 
W „naszym miasteczku” jak mawiał mój sąsiad …”miasteczku” 
– naiwnie pytałem? „tak, miasteczku” odpowiadał z mądrością 
życiową – „bo przecież u nas więcej ulic niż nazwisk”. i to prawda, 
wszyscy się znamy choćby z widzenia, a jak się szerzej spojrzy to 
wielu z nas ma podobne rodzinne korzenie. i dlatego miłość jest 
tak ważna. mimo przeciwności losu, przebytych wspólnie trud-
nych doświadczeń, historycznych zaszłości i pretensji ważne, że 
wciąż potrafimy sobie powiedzieć „dzień dobry”, przekazać znak 
pokoju w kościele czy zwyczajnie się uśmiechnąć. Gmina mimo 
zasobności została poddana próbie, niższe wpływy przez Pande-
mię przez kolejne miesiące do budżetu, a z drugiej strony zobo-
wiązania bieżące wynikające z zadań własnych to czas trudnych 
decyzji. jak mówią mądrzy ludzie – nie sztuką jest rządzić bogatą 
gminą tylko sztuką jest poradzić sobie w trudnych czasach. nie 
mam monopolu na wiedzę i nie jestem mądralą. moją mądrością 
są ludzie, którzy mnie otaczają , radni , moi współpracownicy 
w urzędzie czy mieszkańcy /sąsiedzi. Wspólnie musimy odpo-
wiedzialnie podejmować często trudne, niepopularne decyzje. 
mamy świadomość , że populizm jest dobry na chwilę i świetnie 
się sprzedaje jednak my musimy patrzeć o dwa kroki do przodu. 
Stąd decyzja o braku dopłat do wody, ponieważ dla budżetu Gmi-
ny przy znacznie niższych wpływach byłoby to obecnie zbyt duże 
obciążenie. nie chcemy wybierać drogi innych samorządów i ko-
rzystać z ustawowej możliwości wynikającej z ustaw coViD-20 
(tzw.tarcz) o zadłużaniu Gminy. Systematycznie zgodnie z przy-
jętym harmonogramem zmniejszamy deficyt bieżący wynikający 
z wyemitowanych obligacji w poprzednich latach, z których środ-
ki zostały w całości przeznaczone na rozwój lokalnych inwestycji. 
Dziś stajemy przed niepopularnymi decyzjami z jakich inwestycji 
będziemy zmuszeni zrezygnować. malejące wpływy z Pit-u, cit
-u czy też ustawowe zwolnienia z podatków nie pozwalają na re-
alizacje wszystkich planowanych założeń. musimy zrezygnować 
w tym roku z planowanej inwestycji budowy kolejnego etapu dro-
gi w rydzynie. mamy świadomość jak to potrzebna inwestycja 
dla lokalnej społeczności i dołożymy starań żeby w tej kadencji ją 
zrealizować. W tej kadencji, nie w tym roku. nie ogłaszamy prze-
targu na budowę świetlicy i żłobka w nowym Gulczewie. tutaj 
też musimy poczekać na poprawę sytuacji w kraju i stabilizację 
wpływów do budżetu. i też będziemy dążyć do realizacji inwe-
stycji w tej kadencji ponieważ chcemy dotrzymać słowa danego 
mieszkańcom. realizujemy budowę kolejnego etapu ulicy Pocz-
towej wraz z mostem na dolnym Słupnie. ogłosiliśmy przetarg 
na bieżące utrzymanie dróg, docierają każdego dnia do mnie 
i moich współpracowników Państwa głosy o pilnej potrzebie na-
praw bieżących dróg lokalnych. Dzięki współpracy z radą Sołec-
ką w Słupnie udało nam się odrestaurować i reaktywować inte-
raktywny plac zabaw koło szkoły podstawowej w Słupnie. W tym 
miesiącu ruszają prace z budową nowego placu zabaw przy szkole 
podstawowej w liszynie. Przed nami przetarg na komunikację na 
terenie gminy Słupno. nie wiemy też jak będzie w nowym roku 
z Komunikacją miejską, docierają do nas niepokojące sygnały, iż 
w związku z niższymi wpływami wynikającymi z okresu epidemii 
covid-20 spółka rozważa wycofanie się z gmin ościennych. i to 
będzie kłopot dla nas wszystkich. czekamy na decyzje Zarządu 
i rady miasta (największego udziałowca). Śmieci i gospodarka 
komunalna z tym związana jak wiecie od tego roku jest zupełnie 
na barkach naszego samorządu. Poprawiła się częstotliwość od-
bioru w okresie letnim zmieszanych, ceny przestały już szokować, 
bo wszędzie są podobne. aplikacja „bliSKo” ułatwia segregować 
i przypomina o dacie odbioru. Pozostaje jednak każdego miesiąca 
niepewność pani Skarbnik ile odzyskamy z zapłaconej z góry za 
mieszkańców do operatora faktury. niestety nie wszyscy z na-
szej społeczności płacą terminowo, a wielu chcąc oszczędzić po-
dawało w deklaracjach zaniżoną liczbę domowników. Przykre.

mimo tych trudnych czasów Gmina Słupno ma się dobrze, z na-
dzieją wkraczamy w nowe półrocze 2020 roku. W działaniach 
zarówno moich jak i moich współpracowników przyświeca nam 
jeden nadrzędny cel służba naszym sąsiadom i mieszkańcom. 
Wierzymy , że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie nor-
malnie” bo jesteśmy z natury optymistyczni i kochamy ludzi. i to 
jest ta trudna miłość w czasach Pandemii. może trudna – ale jest 
i napędza nas do działania!:)

Pozdrawiam ciepło

zachęcam również do śledzenia naszych oficjalnych stron: 

www.slupno.eu 

a także serwisów społecznościowych:

 Urząd Gminy Słupno  

       oraz marcin zawadka wójt Gminy Słupno, 

 zawadka.marcin70

 @zawadkamarcin

w każdej sprawie pozostaje do państwa dyspozycji 

w Urzędzie Gminy Słupno  

w środy w godzinach od 8.00 do 16.30

miłOść 
w czaSach 
pandemii?

Gmina Słupno
adres: ul. miszewska 8a,
09-472 Słupno, woj. mazowieckie
tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu

Godziny pracy Urzędu Gminy w Słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00

dyżur wójta - przyjęcia interesantów  
w każdą środę od 8.00 - 16.30

numer konta bankowego  
prowadzonego dla dochodów Gminy Słupno:
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
ViStula bank Spółdzielczy
SWift dla przelewów zagranicznych – GoPZPlPW

nip Gmina SłUpnO
774-32-13-464

nip UrzĄd GminY SłUpnO 
774-22-93-320

reGOn 
611015997

numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
biuro obsługi mieszkańca (24) 267 95 60
biuro rady Gminy (24) 267 95 88
Wydział Spraw obywatelskich
(24) 267 95 70

wydział Budżetowo – księgowy 
Skarbnik - (24) 267 95 77
Główny księgowy - (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne -
(24) 267 95 80; (24) 267 95 79

wydział nieruchomości
i Gospodarki komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

wydział inwestycji, infrastruktury i rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91

wydział Ochrony środowiska  
i Gospodarki komunalnej
(24) 267 95 81 - naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

kadry:
(24) 267 95 66

promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

jednostki organizacyjne 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słupnie - (24) 261 91 78
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie  
- (24) 266-72-80
Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s  
w cekanowie - (24) 386-27-55
Gminny Żłobek w Słupnie
- 728-336-860
Samorządowe Przedszkole
„niezapominajka” - (24) 260 22 01 

Szkoły
Szkoła Podstawowa im. 
abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie  
- (24) 261-29-28
Szkoła Podstawowa im.
małego Powstańca w Święcieńcu
- (24) 260 65 18
Szkoła Podstawowa im.
Ziemi mazowieckiej w liszynie
- (24) 261-29-22

„Głos Słupna” 
Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno. 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.

adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie, 
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno
Tel.: (24) 386 27 55, 
e-mail: promocja@slupno.eu, 
strona internetowa: www.slupno.eu
redaguje zespół
redaktor naczelny: Magdalena Kubacka
druk: Drukarnia Szmydt, 
ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, 
e-mail: szmydt@onet.pl
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SpiS rOLnY 
w Gminie 
SłUpnO 2020. 
dO 8 Lipca 
Trwa naBór na 
rachmiSTrzów 
SpiSOwYch
Spis rolny odbywa się we wszystkich krajach Ue co dziesięć lat, 
ostatni był przeprowadzany w 2010 r. Głównym celem spisu 
rolnego jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie, które 
posłużą chociażby do planowania polityki rolnej, czy progra-
mów na rzecz rolnictwa. zebrane dane trafią również do komi-
sji europejskiej. 
Zgodnie z przepisami ustawy spis rolny w Gminie Słupno zosta-
nie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. udział 
w nim będzie obowiązkowy a użytkownicy gospodarstw rolnych 
będą zobligowani do udzielania dokładnych, wyczerpujących oraz 
zgodnych z prawdą odpowiedzi. Dane zbierane w ramach spisu 
będą dotyczyć m.in. obszaru gospodarstwa, sprzedaży i zużycia 
wytworzonych produktów rolnych, sposobu użytkowania grun-
tów, zastosowania środków ochrony roślin, chowu i hodowli ryb, 
budynków gospodarskich, czy maszyn i urządzeń rolniczych. Po-
wyższe informacje będą udzielane poprzez wypełnienie formula-
rza spisowego przez internet, bądź infolinię spisową. 
Z rolnikami, którzy nie dopełnią obowiązku samospisu, skontak-
tują się rachmistrze telefonicznie lub – jeśli pandemia na to po-
zwoli rachmistrze udadzą się w teren by wywiad przeprowadzić 
w bezpośrednim kontakcie.
Przeprowadzeniem spisu rolnego kieruje prezes Głównego urzę-
du Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. W gminie 
Słupno pracami spisowymi kieruje wójt– jako Gminny Komisarz 
Spisowy. W celu realizacji zadań powszechnego spisu rolnego 
2020, wójt Gminy Słupno zarządzeniem utworzył gminne biuro 
spisowe, określając jego skład oraz organizację pracy.
15 czerwca rozpoczął się nabór na rachmistrzów w Gminie Słup-
no. Postępowanie potrwa do 8 lipca. aby zostać rachmistrzem 
trzeba być osobą pełnoletnią, zamieszkiwać w gminie Słupno, 
posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się języ-
kiem polskim w mowie i w piśmie oraz nie można być skazanym 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
osoby, które spełniają powyższe wymagania i do 8 lipca dokona-
ją w urzędzie gminy zgłoszenia muszą przejść szkolenie, które 
zakończy się egzaminem. osoby, które uzyskają pozytywny wy-
nik z egzaminu (odpowiedzą poprawnie przynajmniej na 60 %), 
zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów tereno-
wych prowadzoną przez wójta Gminy Słupno. miejsce na liście 
będzie zależało od liczby punktów uzyskanych z egzaminu. im 
więcej punktów uzyskanych na egzaminie, tym wyższa pozycja 
na liście. rachmistrzem terenowym w gminie Słupno zostaną 
dwie osoby z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. 
Dane w ramach spisu będą zbierane na trzy sposoby: w formie 
samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem 
internetowej aplikacji, wywiadu bezpośredniego lub telefoniczne-
go przeprowadzanych przez rachmistrzów. rachmistrzowie otrzy-
mają 37 zł brutto za każdy prawidłowo spisany przeprowadzony 
bezpośrednio wywiad z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. 
W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy został 
ustalony jako iloczyn stawki 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych 
wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych 
oraz jako iloczyn stawki 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru 
przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawiania 
bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.
Wszystkie informacje dotyczące spisu rolnego w Gminie Słupno na 
bieżąco są aktualizowane w biuletynie informacji Publicznej w za-
kładce „Powszechny Spis rolny w roku 2020”

Agnieszka Ruclak
 Zastępca Wójta

wYBOrY prezYdenckie 2020 
w Gminie SłUpnO
Zgodnie z Postanowieniem marszałka Sejmu rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Pre-
zydenta rzeczypospolitej Polskiej wybory prezydenckie odbędą się 
w niedziele 28 czerwca. Głos w lokalach wyborczych będzie można 
oddać między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głoso-
wania. Drugą turę zaplanowano na 12 lipca. Wyborca będzie oddawał 
głos tylko na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się 
na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak 
„x”. Za głos nieważny będzie uznany głos oddany na karcie do gło-
sowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym 
nazwisku kandydata oraz oddany na karcie do głosowania, na której 
wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Warto zaznaczyć, że wybory prezydenckie 2020 roku odbędą się na 
nieco innych zasadach niż do tej pory. chętni, którzy do 16 czerwca 
zgłosili właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem 
urzędu gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymali już 
pakiety wyborcze i zagłosują korespondencyjnie. Zgodnie z kalenda-
rzem wyborczym termin na dostarczenie pakietów wyborczych pod 
wskazany we wniosku adres upłynął 23 czerwca. jeśli okazałoby się, 
że wyborca trafi na kwarantannę po 23 czerwca to do 26 czerwca ma 
czas, by zadeklarować chęć głosowania korespondencyjnego.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa Zdrowia w sprawie 
szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenc-
kich 2020 w lokalu wyborczym będzie mogło przebywać jednocześnie 
nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Do dyspozycji wyborców 
będą żele antybakteryjne. członkowie komisji będą wyposażeni w środ-
ki ochrony osobistej, tj. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub masecz-
ki, a pomiędzy ich stanowiskami będzie zachowane 1,5 m odstępu. Ze 
stołów znikną również sukna. W trakcie głosowania będzie przeprowa-
dzana dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, oraz pozostałych 
powierzchni, na kontakt z którymi narażeni będą wyborcy. 

waŻne: każdy wyborca wchodząc do lokalu wyborczego powinien 
być w maseczce oraz powinien rozważyć zabranie ze sobą z domu 
własnego długopisu. jeśli tego nie zrobi, komisja da mu długopis, 
ale będzie musiała zdezynfekować go po każdym użyciu.

Wszystkie informacje dotyczące zarządzonych na dzień 28 czerwca 
wyborów są na bieżąco aktualizowane w biuletynie informacji Pu-
blicznej Gminy Słupno w zakładce „Wybory Prezydenckie”.

Agnieszka Ruclak
 Zastępca Wójta

LOkaLe wYBOrcze w Gminie SłUpnO
numer 

obwodu 
głoso-
wania

Granice okręgu wyborczego Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1

bielino, rydzyno
borowiczki-Pieńki ulice: boczna, borówkowa, Gajowa, Głęboka, iglasta, Krakowska, Krzywa, 

Kupiecka, liściasta, lokalna, Łąkowa, międzylas, mokra, Perłowa, Piastowska, Poddębiec, Pszczela, 
Słowiańska, Wodna, Wspólna, Zakątek, Zbożowa

Świetlica Wiejska w bielinie 
bielino 23 

09-410 Płock

2

liszyno ulice: bartnicza, ciesielska, Dekarska, jagiellońska, Królowej jadwigi, migdałowa, miętowa, 
Pogodna, Poprzeczna, Przytulna, radosna, rodzinna, rymarska, Spokojna, Wawrzyńca Sikory, 

Wesoła, Widna

Wykowo

Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
mazowieckiej w liszynie
ul. Wawrzyńca Sikory 19

09-410 Płock

3 barcikowo, Święcieniec, ramutowo, mijakowo,

Szkoła Podstawowa im. małego 
Powstańca w Święcieńcu

Święcieniec 10a
09-472 Słupno

4 Stare Gulczewo, Gulczewo, mirosław

Świetlica Wiejska 
w mirosławiu
mirosław 23 

09-472 Słupno

5

nowe Gulczewo i ulice: basztowa, bohuna (od nr 13 do nr 20),
chocimska (od nr 6 do nr 8), Hajduczka, Hetmańska, Husarska (od nr 1 do nr 4), Kasztelańska, Ketlinga 

(od nr 8 do nr 19), Kmicica, rogozińska, ruciana (od nr 10 do nr 11), rycerska, rzędziana, Senatorska 
(od nr 2 do nr 12), Skrzetuskiego, Stepowa (od nr 2 do nr 12), Szlachecka (numery parzyste od nr 2 do nr 

130), ukryta, Wołodyjowskiego, Zagłoby

PtHt izobud
nowe Gulczewo
ul. Ketlinga 19
09-410 Płock

6

nowe Gulczewo ii ulice: bohuna (od nr 1 do nr 12), chmielowa, chocimska (od nr 1 do nr 5), 
czarnieckiego, Heleny, Husarska (od nr 5 do nr 14), j. iii. Sobieskiego, j. Wiśniowieckiego, Kamienna, 

Ketlinga (od nr 1 do nr 7), magnacka, oleńki, Podbipięty, Przesmyk, ruciana (od nr 1 do nr 8), Sarmacka, 
Senatorska (od nr 14 do nr 26), Stepowa (od nr 13 do nr 67), Szlachecka (numery nieparzyste od nr 1 do 

nr 131), ułańska, Zbrojowa

autoserwis mazowsze  
nowe Gulczewo  

ul. Skrzetuskiego 11
09-410 Płock

7

cekanowo i ulice: fiołkowa, Królewska, Książęca, malinowa, mazowiecka, Płocka, Polna, Północna, 
Wiejska, Wiśniowa

cekanowo ii ulice: biedronki, bukowa, ceglana, chabrowa, cicha, jagodowa, jodłowa, jutrzenki, 
Konwaliowa, lawendowa, lazurowa, leśna, letnia, ludowa, malownicza, miła, myśliwska, 

orzechowa, Piaskowa, Piesza, Poziomkowa, Promienna, rumiankowa, Siewna, Spacerowa, Stokrotki, 
Św. alberta, Św. Huberta, tęczowa, urocza, ustronie, Zamkowa

Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s 
w cekanowie

ul. Królewska 28a
cekanowo

09-472 Słupno

8

Słupno i ulice: cedrowa, cisowa, Do Grodziska, Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, jarzębinowa, jasna, 
jaworowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Księżycowa, leszczynowa, magnoliowa, ogrodowa, Sasanki, 

Słoneczna, Strażacka, Wschodnia, Źródlana, Żonkilowa, Żwirowa

Słupno ii ulice: bajkowa, baśniowa, bociania, calineczki, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Gryczana, jaglana, 
jałowcowa, jastrzębia, jaśminowa, jesionowa, Korsarska, Krucza, Krzelewo, Łączna, młynarska, modra, 

nad Słupianką, olchowa, orla, Pocztowa, Sezamowa, Smocza, Sokola, Sowia, Śnieżki, topolowa, 
Wierzbowa, Wronia, Zarzeczna, Zielona, Żeglarska, Żurawia

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie

ul. Warszawska 26a
09-472 Słupno

9

Słupno iii ulice: aksamitna, bałkańska, brzozowa, Grzybowa, jabłoni, Krótka, lipowa, majowa, makowa, 
miszewska, Piaski, Sosnowa, Studzienna, Świerkowa, uskok, Wiosenna, Zaułek, Zielna

Słupno iV ulice: akacjowa, Dębowa, Handlowa, Kościelna, modrzewiowa, różana, Warszawska, 
Wrzosowa, Zacisze

urząd Gminy w Słupnie
ul. miszewska 8a
09-472 Słupno

10 miszewko Strzałkowskie, miszewko-Stefany, Sambórz, Szeligi
Świetlica Wiejska w miszewku 

Strzałkowskim
09-472 Słupno

aKtualnoŚci
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a mOŻe śLUB w pLenerze?
Ślub podczas epidemii koronawirusa nie jest raczej tym wymarzonym, 
ale - czasem nie ma wyjścia. Pary młode, które w najbliższym czasie 
miały brać ślub, mierzą się z nie lada wyzwaniem. Zastanawiają się, 
czy i jak wziąć ślub i zrobić wesele. Sen z powiek spędza narzeczonym 
także kwestia finansów. W Polsce nadal obowiązuje stan epidemii. 
Zabronione są zgromadzenia powyżej 150 osób, choć otwierane są re-
stauracje, które mogą przygotowywać już nie tylko posiłki na wynos, 
ale i z zachowaniem środków ostrożności przyjmować gości. W kościo-
łach i innych świątyniach nadal przebywać może ograniczona liczba 
osób. część urzędów stanu cywilnego nie przeprowadza ślubów, inne 
pozwalają na przebywanie w uSc jedynie pary młodej i świadków. 
Znakomitą alternatywą na ten właśnie czas jest ślub w plenerze, 
zorganizowany np. w altanie letniej. Wystrój wiosennych kwia-
tów i zieleni oraz znakomita pogoda sprzyja takiej uroczystości. 
Przy zastosowaniu nagłośnienia i oprawy muzycznej zaproszeni 
goście mogą uczestniczyć w uroczystości zachowując jednocze-
śnie dystans odległości. Państwo młodzi składają sobie przysięgę 
w obecności Kierownika uSc w Słupnie. „muszę przyznać, że po 
zniesieniu obostrzeń, w ostatnim czasie wzrosło zainteresowa-
nie taką formą zawarcia związku małżeńskiego. Państwo młodzi 
decydują się na złożenie przysięgi w obecności Kierownika uSc, 
a tym samym zaproszenie większej ilości osób na tą uroczystość, 
natomiast ślub kościelny odłożyć w czasie, a na tą chwilę nie wia-
domo jaki to będzie czas” – mówi monika błaszczyk, Kierownik 
urzędu Stanu cywilnego w Słupnie. 

taka forma wiążę się ze zwiększonymi wydatkami za samą cere-
monie zaślubin. Ślub cywilny w plenerze kosztuje jednak dodatkowe 
1000 zł. ale czy naprawdę wychodzi drożej? Przecież wesele nale-
ży ograniczyć do 150 osób, a koszty ślubu kościelnego odłożone są 
na inny termin. no i przecież wszystkim zależy na bezpieczeństwie 
uczestników spotkania. 
W długi weekend czerwcowy taki ślub odbył się w ogrodzie przy re-
stauracji „Glamour” w Słupnie przy ul. miszewskiej. Państwo młodzi 
złożyli przysięgę małżeńską w obecności Kierownika uSc w Słupnie 
świadków i zaproszonych gości z zachowaniem 2 metrowej odległo-
ści. nikomu nie trzeba było przypominać o istniejących obostrze-
niach. Zapełniony był cały teren ogródka zielonego przy restauracji. 
takie uroczystości mają swój niepowtarzalny klimat. Przede wszyst-
kim okoliczności przyrody w tym wiosenno-letnim czasie dają swój 
znakomity urok. Dodatkowo Państwo młodzi mają możliwość wy-
znania swoich unikatowych słów miłości do małżonka przy gościach, 
z czego często korzystają. biorąc pod uwagę jeszcze zachowane bez-
pieczeństwo uczestników przyjęcia to wszystko wpływa na ogromne 
zalety takiego przedsięwzięcia.
„Pomimo tego trudnego czasu, reżimu, który należy stosować przy każ-
dej okoliczności spotkań z ludźmi, zachęcam do skorzystania z możliwo-
ści jaką daje nam urząd Stanu cywilnego w Słupnie – mówi monika błasz-
czyk , Kierownik uSc w Słupnie -Pałac ślubów w dużym mieście często 
ma odległe terminy, dlatego warto skorzystać z okoliczności przyrody 
jaką oferują nam tereny zielone w Słupnie” – dodaje Pani monika.

w Gminie SłUpnO w STanie epidemii
znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. jeszcze kilka miesięcy 
temu każdy z nas planował przyszłość, samorządy planowały 
budżet, rodziny planowały wakacje, przedsiębiorcy zakładali 
swoje cele do realizacji w celu zapewnienia zysku. jednak rze-
czywistość okazała się znów niespodzianką i stanęliśmy w ob-
liczu stanu pandemii. 
Większość samorządów stanęła przed dużym dylematem. jak prze-
trwać i jak zapewnić normalne funkcjonowanie gminy. Gospodarka 
stanęła na chwilę i odbudowanie jej potrwa a na samorządzie ciążą 
obowiązki i zadania własne. Gmina Słupno też musiała się zmierzyć 
z nową rzeczywistością. W drodze zarządzenia wójt zwolnił z opłaty 
stałej za żłobek rodziców, których dzieci nie uczęszczają do placówki. 
W tej chwili pomimo jej otwarcia nadal można korzystać ze zwolnie-
nia. Pomoc została zaoferowana również przedsiębiorcom, którzy 
wynajmowali lokale od Gminy. Zniesiono obowiązek opłat czynszu 
od 1 kwietnia 2020r. W drodze uchwały zwolniono z podatku małe 
i średnie przedsiębiorstwa oraz zapewniono możliwość odroczenia 
płatności podatkowych dla innych.
W chwili zamknięcia gospodarki urząd Gminy Słupno nie przyjmował 
również interesantów. udostępniono kontakt telefoniczny i e-mailo-
wy, natomiast urząd Stanu cywilnego miał wyznaczone godziny ob-
sługi osób, które musiały niezwłocznie załatwić sprawę. jednak od 22 
kwietnia urząd został otwarty dla interesanta. Początkowo pracow-
nik merytoryczny schodził na dół w celu obsługi, następnie od 4 maja 
powrócono do normalnego funkcjonowania. chociaż „normalnego” to 
pojęcie względne, gdyż wszyscy pracownicy i interesanci muszą zacho-
wać środki ostrożności. nadal obsługa przez e-mail lub telefoniczna 
jest najczęściej wybieraną formą kontaktu, o ile jest możliwa. osoby, 
które muszą osobiście stawić się dezynfekują ręce przez wejściem oraz 
zakładają maseczki. niezbędne jest również zachowanie odległości. 
jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców urząd Gmi-
ny w Słupnie obsługuje interesantów.
niestety nie wszystkie biura obsługi zostały otwarte. taka sytu-
acja wpływa na ciągłość naszej pracy. nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że od 14 marca 2020r w związku z ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszo-
nego z powodu coViD-19, z mocy prawa bieg terminów w postę-
powaniu administracyjnym nie rozpoczynał się, zaś bieg terminów 
rozpoczętych ulegał zawieszeniu. taki stan trwał do 25 maja, czyli 

ponad dwa miesiące, co dla ciągłości wszelkich zamierzeń inwesty-
cyjnych i nie tylko, wydawanych i oczekiwanych decyzji i uzgodnień 
w postepowaniach administracyjnych miało duże znaczenie. 
utrudnienia w kontaktach z innymi instytucjami chociażby ze Sta-
rostwem Powiatowym w Płocku, gdzie pracownicy pracowali ro-
tacyjnie, do urzędu nie można było wchodzić, a dokumenty zanim 
trafiły do obiegu przechodziły kwarantannę, miały wpływ na pra-
cę naszego urzędu ale również były zrozumiałym choć ogromnym 
utrudnieniem dla mieszkańców. 
Z uwagi na sytuację wiele samorządów rozważa realizację zaplano-
wanych inwestycji. już w kwietniu otrzymaliśmy informację z Powia-
tu Płockiego, iż zaplanowana na 2020 rok modernizacja drogi w Słup-
nie przy ul. miszewskiej zostaje wstrzymana. Starostwo uzasadnia to 
ograniczeniem kosztów inwestycyjnych. na tą chwilę ciężko ocenić 
ile takich zmian budżetowych czeka samorządy.

Gmina Słupno w pierwszym półroczu zakończyła budowę (rozłożonej 
w latach) ulicy Piastowskiej w borowiczkach-Pieńkach. jest to i etap 
budowy drogi gminnej w m. borowiczki Pieńki - liszyno wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sie-
ci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową rurocią-
gu kablowego dla kabla światłowodowego. objął odcinek o długości 
ca 723,05mb. budowa wyniosła prawie 4,6 mln zł. i zakończyła się 
w maju 2020r. W tym samym czasie zakończyła się również iii i iV etap 
modernizacji ulicy modrzewiowej, która wyniosła prawie 1,1 mln. zło-
tych. Z uwagi na przedłużające się procedury rozpatrzenia wszelkich 
pozwoleń i dokumentacji nadal trwa budowa ścieżki rowerowej pomię-
dzy miszewkiem Strzałkowskim a Święcieńcem. trwają naprawy bie-
żące dróg i uzupełnianie oświetlenia ulicznego. natomiast największą 
atrakcją inwestycyjną jest długo wyczekiwany nowoczesny plac zabaw 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Plac jest pierwszym etapem Par-
ku nad Słupianką. od początku roku trwała budowa ścieżki dydak-
tyczno-edukacyjnej. natomiast na samym placu odświeżono zabawki 
i zmodernizowano teren dla najmłodszych oraz siłownię. W wyniku 
tego powstała dwutorowa kręgielnia plenerowa, urządzenie skatepar-
ku - minirampa oraz park linowy. na placu można również skorzystać 
z odnowionych ławek i stołów oraz zagrać w tenisa stołowego. 
„jesteśmy na przełomie roku i dopiero po zakończeniu pierwszego pół-
rocza będziemy mogli obliczyć jak zmieni się nasz budżet” – mówi mar-
cin Zawadka. „jednak już teraz możemy zapewnić, że zrobimy wszyst-
ko aby zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane”. – dodaje.
nie wiemy co nas czeka do końca roku. Przed tym pytaniem stoi każ-
dy przedsiębiorca, samorząd oraz każda rodzina. możemy mieć tylko 
nadzieje, że „wszystko będzie dobrze” i po pandemii wrócimy do rze-
czywistości, nowej rzeczywistości. 

(MK)
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jeszcze przed długim weekendem czerwcowym w pięknym zakątku 
nad Słupianką uroczyście otwarto nowoczesny plac zabaw. Oprócz 
tradycyjnych sprzętów, takich jak zjeżdżalnia czy huśtawki, znajduję 
się tam również prawdziwa gratka dla miłośników rolek i hulajnóg, 
czyli minirampa, na której można doskonalić swoje sportowe umie-
jętności. Tuż obok placu powstała także nowa ścieżka dydaktyczna 
przybliżająca odwiedzającym faunę i florę naszej gminy. 
W okolicach Szkoły Podstawowej im. abp. a. j. nowowiejskiego znajduje 
się wyjątkowo urokliwe miejsce chętnie uczęszczane przez mieszkań-
ców Słupna i okolic. nie dziwi więc fakt, że Paweł baranowski - Sołtys 
wsi wraz z członkami rady sołeckiej i radą Gminy Słupno postanowili 
zagospodarować ten teren w sposób bardziej rekreacyjny. Dziś powstaje 
tam „Park nad Słupianką”. Została zlokalizowana nowa ścieżka dydak-
tyczna przybliżająca rośliny i zwierzęta, które można spotkać w naj-
bliższej okolicy. budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej ma na celu 
edukację, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych. trasa 
ścieżki rozciąga się na całym terenie parku, dzięki takiemu układowi 
przeprowadzone warsztaty odbywać się będą w formie spaceru po tym 
obszarze. na tablicach można znaleźć również informacje dotyczące 
m.in. prawidłowego segregowania śmieci oraz liczne ciekawostki. te-
ren Parku nad Słupianką już teraz ma charakter wypoczynkowo-spor-
towo-rekreacyjny z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. 
Dostosowanie przestrzeni parku do tak szerokiego grona uczestników 
umożliwia zabawę i wypoczynek całym rodzinom. tuż obok parku ze 
ścieżką dydaktyczną znajduje się nowoczesny plac zabaw, który podob-
nie jak ścieżka właśnie został otwarty. 

taki nowoczesny plac zabaw jest z pewnością spełnieniem marzeń niejed-
nego dziecka. Są tu zarówno tradycyjne sprzęty, takie jak zjeżdżalnia czy 
huśtawki przystosowane do użytku najmłodszych mieszkańców gminy, 
jak również sprzęty, z których będą mogli skorzystać rodzice doglądający 
swoich pociech. lubiący aktywność fizyczną mieszkańcy mogą skorzy-
stać z siłowni plenerowej. na terenie placu powstały dwa plenerowe tory 
przeznaczone do tej popularnej gry. Podczas uroczystego otwarcia ten 
element placu od razu przypadł do gustu dzieciom, które już chwile po 
symbolicznym przecięciu wstęgi tłumnie przystąpiły do gry. 
największą atrakcją placu okazała się jednak mini-rampa H-150 o dłu-
gości 935cm, szerokości 488cm i wysokości 150cm, przeznaczona do 
ćwiczenia trików na hulajnogach i rolkach. jeszcze przed oficjalnym 
otwarciem placu tuż przed wejściem na jego teren pojawiły się dzieci 
i młodzież „uzbrojone” w kaski, ochraniacze i hulajnogi z niecierpliwo-
ścią oczekujące na możliwość wypróbowania długo wyczekiwanego 
sprzętu. jest to sprzęt mało spotykany na placach zabaw poza mia-
stem, dlatego cieszy się tak wielkim zainteresowaniem.
na terenie placu zlokalizowano również mini park linowy. cały plac został 
bardzo dobrze wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. jego niewąt-
pliwym atutem jest także bliskość przyrody oraz przyjemne i spokojne 
otoczenie, w którym po prostu miło się przebywa. Wójt Gminy marcin 
Zawadka ma nadzieję, że ten nowoczesny plac zabaw spodoba się dzie-
ciom i młodzieży i zachęci ich do zabawy na świeżym powietrzu. 
10 czerwca 2020r. w samo południe marcin Zawadka – Wójt Gminy 
Słupno dokonał uroczystego otwarcia miejsca dla wszystkich miesz-
kańców. Wstęgę przecięły dzieci ze Słupna i okolic a towarzyszyli im 

zaproszeni goście: iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, małgorzata 
Sawicka – Przewodnicząca rady Gminy, Paweł baranowski – Wiceprze-
wodniczący, radni Gminy Słupno: jarosław Śliwiński, Piotr Węgliński 
oraz członkowie rady Sołeckiej: Halina ludwiczak oraz iwona Żochow-
ska-markosjan. Po tradycyjnym otwarciu i złożeniu podziękowań przez 
Wójta i zaproszonych Gości Ksiądz Proboszcz marek Zaborowski poświe-
cił nowy plac zabaw. następnie wszyscy mogli obejrzeć pokaz rolkowy 
oraz akrobacje wykonane przez młodych wielbicieli hulajnogi i deskorolki. 
„Wcześniej to miejsce było trochę zaniedbane i stało na uboczu. Doce-
lowo chcielibyśmy, żeby był jednym z elementów przeznaczonych dla 
maluchów, który wspomagałby aktywność i odciągały najmłodszych 
od ekranów komputerów. Wszystko to stworzyliśmy własnymi gmin-
nymi siłami” –powiedział po otwarciu Paweł baranowski – Wiceprze-
wodniczący rady Gminy oraz Sołtys wsi Słupno.
Podczas uroczystości marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego placu. 
natomiast Pani iwona Sierocka, która zagościła do Słupna wręczyła 
upominek dla dzieci na ręce gospodarza kierując do wszystkich słowa: 
„Życzę wszystkim, żeby na terenie gminy powstawały same takie 
wspaniałe inwestycje, które będą się przyczyniały do integracji spo-
łeczności lokalnej, bo jest to bardzo ważne. myślę, że ten plac zabaw 
będzie bardzo oblegany, ale przypominam o zachowaniu szczególnej 
ostrożności, bo nadal panuje stan epidemii. Życzę kolejnych tak do-
brych inwestycji – mówiła wicestarosta – Wcześniej w tym miejscu 
bywało różnie, ale teraz powstała tu wspaniała przestrzeń do zabawy 
i aktywnego spędzania czasu”. (MK)

Fot. D. Ossowski

nOwOczeSnY pLac zaBaw 
w SłUpnie zOSTał OTwarTY

rYdzYnO 
ma nOweGO 
SOłTYSa

25 maja 2020r. mieszkańcy rydzyna wybrali nowego sołtysa. 
W związku z rezygnacją Pani anny Głowackiej z funkcji sołtysa oraz 
Pana Władysława Grabowskiego z członka rady sołeckiej we wsi 
rydzyno odbyły się przedterminowe wybory. nowym Sołtysem so-
łectwa rydzyno został Pan Sławomir Więcek, natomiast Pani maria 
Pankowska została członkiem rady Sołeckiej. Gratulujemy wybra-
nym i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
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kaŻdY z naS jeST 
mieSzkaŃcem Tej pLaneTY 
i pOwinien czUć SiĘ 
OdpOwiedziaLnY za jej STan
O pracy z nową radą Gminy Słupno, o roli przewodniczącej tej rady, 
o ekologii, zwierzętach i pasjach z małgorzatą Sawicką rozmawiała 
magdalena kubacka

M.K.: W Radzie Gminy jest Pani od trzech lat. Zaczynała Pani jesz-
cze przed referendum z zupełnie inną radą. Jak Pani ocenia ten 
okres i swoją pracę jako Radna?
M.S.: Dzięki zrozumieniu i zgodzie pomiędzy radnymi i Wójtem mar-
cinem Zawadką ten okres jest dla nas bardzo owocny w najróżniej-
sze inwestycje. Przez tak krótki czas zbudowaliśmy tak wiele. ciężko 
w kilku słowach wymienić wszystkie inwestycje, które powstały na 
terenie naszej Gminy postaram się jednak wspomnieć o tych najważ-
niejszych. nie sposób nie zauważyć wielu kilometrów nowych dróg, 
ścieżek rowerowych, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy no-
wego żłobka, hali sportowej przy szkole w liszynie. Dzięki rozmowom 
z GDDiK na ulicy Warszawskiej powstało dodatkowe przejście dla pie-
szych oraz wysepki i pasy do lewoskrętów co poprawiło bezpieczeń-
stwo natomiast dzięki spotkaniom i mediacjom z Wodami Polskimi 
powstał wał przeciwpowodziowy na brzegu Słupianki, który chro-
nić będzie mieszkańców i ich domy na osiedlu przy ulicy Pocztowej. 
GoK i GoPS organizują wiele imprez, zajęć i wyjazdów dla wszyst-
kich mieszkańców gminy i tych małych i dużych. Powstają piękne 
place zabaw dla dzieci, coraz więcej ulic jest doświetlonych, a gospo-
darstw domowych skanalizowanych. W tym roku w lipcu planowana 
jest przebudowa dalszego odcinka ul. Pocztowej wraz z przebudową 
mostu, na który to wielu mieszkańców z niecierpliwością czeka. in-
westycja ta jest rozłożona na dwa lata więc koniec nastąpi w 2021 
roku. Dzięki podjęciu decyzji o powstaniu grupy remontowo-budow-
lanej wiele prac wykonuje się szybciej, taniej, nasza okolica pięknieje. 
chciałabym aby lokalna społeczność chętnie uczestniczyła w życiu 
Gminy Słupno i była dumna, tak jak ja, że są jej mieszkańcami.

M.K.: Rolę Przewodniczącej przejęła Pani w listopadzie 2018r. Czy 
to było duże wyzwanie dla Pani?
M.S.: Zaufanie jakim mnie obdarzyli radni jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem. Z dużą pokorą przyjęłam powierzone mi stanowisko. 
czuję się tym bardziej zobowiązana do zrównoważonego i przemy-
ślanego działania na rzecz rozwoju naszej Gminy i dla dobra jej miesz-
kańców. Pragnę aby konflikty rozwiązywane były poprzez dialog 
i konsensus, a dobro ogółu było zawsze stawiane ponad partykular-
ne interesy, żeby nam radnym podczas obrad zawsze towarzyszył 
wzajemny szacunek. We współpracy z radnymi oraz Panem Wójtem 
marcinem Zawadką chcę sprawować funkcję przewodniczącej w taki 
sposób, by obywatele, którzy nas poparli w wyborach samorządo-
wych utwierdzili się w słuszności swego wyboru.

M.K.: Małgorzata Sawicka kojarzy się nie tylko ze Słupnem ale 
również z walką o ekologię. To Pani ideologia czy raczej moda?
M.S.: bardzo bym chciała aby wszyscy ludzie posiadali dużą świa-
domość dotyczącą efektów niszczenia środowiska naturalnego, do 
których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód, 
globalne ocieplenie. uczmy od mała nasze dzieci ekologii, miłości do 
przyrody i zwierząt, a także szacunku do siebie nawzajem. najważ-
niejsza jest zmiana myślenia, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 
to właśnie my, każdy pojedynczy człowiek ma wpływ na środowisko 
i klimat. Zmiana nawyków i przyzwyczajeń nie jest łatwa ale wystar-
czą dobre chęci i wiedza na ten temat, a informacji nigdzie nie braku-
je. ludzka ignorancja, zachłanność i krótkowzroczność doprowadzi-
ły do wymierania gatunków roślin i zwierząt, całych ekosystemów 
jak również do wysychania zbiorników wód gruntowych i podziem-
nych. Patrzmy trochę szerzej niż tylko na własne podwórko, zacznij-
my wprowadzać zmiany nie tylko na rzecz nas samych ale przede 
wszystkim dla naszych dzieci i wnuków, patrzmy w przyszłość. Wiele 
zmian, które już zaszły w środowisku jest nieodwracalnych, nad wie-
loma trzeba ciężko pracować aby doprowadzić do ich naprawy. Każdy 
z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć 
się odpowiedzialny za jej stan!

M.K.: Co możemy zrobić aby przysłużyć się do ratowania zróżnico-
wanych ekosystemów i czystego środowiska?
M.S.: Zasadźmy drzewo, krzew, kwiaty, nie betonujmy wszystkiego 
wokół. nie śmiećmy, zwróćmy uwagę komuś kto to robi. troszczmy 
się o każdego owada, płaza, gada, ptaka, ssaka, każdą roślinę. bez 
nich naprawdę nie ma przyszłości. Pozbierajmy śmieci. Postarajmy 
się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. codziennie segreguj-
my śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną, a zużyte 

baterie i sprzęt elektroniczny 
wyrzucajmy do specjalnych 
kontenerów i pojemników do 
tego przeznaczonych. ogra-
niczmy konsumpcjonizm, na-
sze mieszkania, szafy pełne 
są niepotrzebnych rzeczy. 
ograniczmy w znacznym stop-
niu zużycie wody, występują 
coraz częściej jej niedobory. 
używajmy jak najmniej plasti-
ków, aluminium - są wielkim 
problemem dla środowiska 
jak i trują nas samych. jeśli 
jest to możliwe przesiądźmy 
się choć raz na jakiś czas z samochodu na rower, do autobusu lub 
zróbmy sobie spacer. róbmy przemyślane zakupy spożywcze aby nie 
wyrzucać jedzenia, postarajmy się ograniczyć spożycie mięsa. niedo-
puszczalne jest palenie odpadów (plastików, sklejek, lakierowanego 
i malowanego drewna, gum, odpadów chemicznych itp.) jest to silnie 
rakotwórcze. chemikalia powinny być oddawane podczas zbiórki od-
padów, a nie wylewane na ziemię czy cieków wodnych. ograniczmy, 
a najlepiej całkiem zrezygnujmy z używania chemicznych środków 
ochrony roślin tzw. pestycydów. Wymieniajmy jak najszybciej nasze 
piece, okna żeby były szczelne i ocieplajmy budynki. likwidujmy stare 
azbestowe dachy oddając je do utylizacji. to tylko kilka małych przy-
zwyczajeń, zmiany nawyków, myślenia… kilka małych kroków a tak 
znaczących dla naszego środowiska.

M.K.: Nie sposób nie zauważyć również wrażliwości na krzywdę 
w stosunku zwierząt u Pani. Pamiętam wizytę w hotelu dla psów 
w Małej Wsi gdy nie mogła się Pani uspokoić patrząc na zamknięte 
w klatkach pieski.
M.S.: nie mogę pojąć dlaczego ludzie potrafią być tak bezduszni, 
nieczuli na krzywdę zwierząt, które bez wątpienia kochają i odczu-
wają taki sam strach i ból jak człowiek! nie mogę również zrozu-
mieć dlaczego właściciele nie sterylizują własnych zwierząt, a tym 
samym nie zastanowią się, a często nie interesują się losem nie-
chcianego miotu czym przyczyniają się do powiększania bezdom-
ności i cierpienia tych istot. Dziwi mnie fakt tak wielkiej obojętności 
na krzywdę, oraz bulwersuje wręcz bestialstwo jakiego dopusz-
czają się ludzie wobec zwierząt! to okrucieństwo powinno być 
piętnowane i z całą surowością karane. myśliwi też się wyróżniają 
w tym okrucieństwie i nierzadko czerpią satysfakcję z mordowa-
nia naszych braci mniejszych prezentując zdjęcia z truchłem przed 
chwilą zamordowanego bezbronnego zwierzęcia. Wydział ochrony 
Środowiska w naszym urzędzie zabezpiecza środki na zwierzęta 
powypadkowe znalezione na terenie gminy. trzeba się takim potrą-
conym biedakiem zająć, zawieść do weterynarza (najlepiej do naszej 
Pani małgosi Kikolskiej z cekanowa - Przychodnia Weterynaryjna 
„Zwierzak”), a później można wystąpić o zwrot kosztów leczenia do 
urzędu Gminy. Zabezpieczane są również pieniądze na zwrot czę-
ści kosztów dla właścicieli zwierząt na ich sterylizację i czipowanie. 
bardzo ubolewam nad tymi krzywdzonymi i pozamykanymi w klat-
kach zwierzętami, a także nad zaśmieceniem i degradacją środowi-
ska. Wierzę jednak w to, że ludzi, którym zależy na ochronie i do-
brostanie roślin i zwierząt będzie coraz więcej. Że my, mieszkańcy 
tej planety będziemy potrafili z czegoś zrezygnować i znajdziemy 
kompromis pomiędzy naszą wygodą, a ekologią.

M.K.: Odchodząc od tematu ekologii pozwolę sobie zdradzić, że 
Małgorzata Sawicka ostatnio uzyskała prawo jazdy na motocykl. 
Skąd ten pomysł? To nowa pasja? 
M.S.: już jako nastolatka chciałam sobie wyrobić uprawnienia po-
zwalające na jazdę motocyklem lecz z różnych względów musiałam 
z tego zrezygnować. Potrzebne było prawo jazdy kategorii b, a i na 
zakup motocykla nie mogłam sobie pozwolić. jednak po wielu la-
tach pragnienie powróciło i postanowiłam w końcu spełnić swoje 
marzenie. W zeszłym roku zapisałam się na kurs prawa jazdy ka-
tegorii a. byłam jedną z nielicznych kobiet, a już na pewno jedyną 
w tym wieku :-) egzaminy zdałam, motocykl zakupiony (staruszek 
ale mój) więc mogę już cieszyć się z jazdy. Podczas jazdy na moto-
cyklu czuję się wolna. Podróż poślubną spędziłam z mężem jeżdżąc 
na motorze, tylko wtedy jako pasażerka. teraz marzę abyśmy znów 
wybrali się w taką podróż po kraju ale już na osobnych motorach. 
nie mogę się już doczekać :-)

aKtualnoŚci

wiĘŹniOwie 
przekazaLi 
maSeczki

Dzięki inicjatywie Posła rP z okręgu mazowieckiego jacka ozdoby 
Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim otrzymała masecz-
ki jednorazowe. W dniu 25 maja 2020 roku Zakład Karny w Płocku 
przekazał 1400 sztuk maseczek ochronnych. maseczki szyją osa-
dzeni z płockiej jednostki, którzy zostali zaangażowani przez kadrę 
penitencjarną i przystąpili do programu readaptacji społecznej pn. 
„tarcza”. inicjatywa została podjęta głownie w celu zaspokojenia 
wewnętrznych potrzeb służby, kiedy to koniecznością stało się za-
pewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom, pracownikom i osa-
dzonym. W ramach wspólnej akcji ministerstwa Sprawiedliwości 
i Służby Więziennej pod hasłem „resort Sprawiedliwości Pomaga” 
marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno odebrał maseczki z rąk Dy-
rektora Zakładu Karnego w Płocku ppłk. Konrada Guzanka w siedzi-
bie urzędu Gminy Słupno. otrzymane dary zostały przekazane na 
potrzeby jednostek podległych, tj. Gminnego ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie 
oraz Gminnej biblioteki Publicznej w Słupnie. W spotkaniu towa-
rzyszyli pracownicy służby więziennej oraz dyrektorzy jednostek: 
bożena Wernik, magdalena Szochner-Siemińska, anna Kowalczyk 
i pracownik GoPS i ŚDS - jarosław Szygoski. W ramach podziękowań 
Kierownik ŚDS przekazała obraz wykonany przez uczestników domu.
Wójt Gminy Słupno – Pan marcin Zawadka podkreślił, że potrzeby 
w tym zakresie nadal są bardzo duże, zwłaszcza w sytuacji przywró-
cenia pracy urzędów. otrzymane maseczki będą służyć pracownikom 
urzędu i jednostek podległych podczas obsługi interesantów. Warto 
pamiętać, że pomimo znoszenia obostrzeń należy nadal zachowy-
wać ostrożność w kontaktach z innymi. Kolejne 500 szt. maseczek 
urząd otrzymał 18.06. 2020 r. (MK)
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pOSTaw SiĘ SUSzY!
aKtualnoŚci

O zagrożeniu suszą rozmawiamy obecnie w całej polsce. dlatego po-
stanowiliśmy objaśnić funkcjonowanie sieci wodociągowej w gmi-
nie Słupno i wyjaśnić powody, dla których musimy oszczędzać 
wodę w kranach. przedstawimy inicjatywy naszego urzędu mające 
na celu przeciwdziałanie suszy.

czY GrOzi nam SUSza?
mniej opadów i duże zużycie wody sprzyjają wystąpieniu suszy. 
radzimy, jak oszczędzać wodę i przy okazji zmniejszyć domowe 
rachunki. Z raportu na temat zagrożenia suszą opublikowany 
przez portal stopsuszy.pl wynika, iż blisko 40% obszaru woje-
wództwa mazowieckiego jest w stanie ekstremalnego zagro-
żenia suszą rolniczą (to stan na 30.04.2020r.) jest to skutek 
ciepłej i bezśnieżnej zimy oraz utrzymującego się niedoboru 
opadów atmosferycznych. W efekcie zarówno gleby, jak i rzeki 
nie zdążyły odbudować swojego potencjału.

pOdziemne 
UjĘcia wOdY
W tej sytuacji każdy z nas musi zmienić podejście do 
gospodarowania zasobami wodnymi. na deficyt wody 
wrażliwe są przede wszystkim rzeki i zbiorniki wodne, 
ponieważ większość opadów atmosferycznych odpływa 
bezpośrednio do odbiornika. W dalszej kolejności cierpią 
na tym gleby. W dużo mniejszym stopniu na niewielkie 
opady reagują wody podziemne. System zaopatrzenia w wodę dla 
mieszkańców Gminy Słupno opiera się na ujęciach podziemnych. Z na-
szych obserwacji wynika, że poziom wody w zwierciadłach wszystkich 
ujęć jest porównywalny z tym w latach ubiegłych. jednak utrzymująca 
się tendencja niewielkich opadów atmosferycznych może oznaczać 
niekorzystne zmiany w przyszłości. i tak jak nie mamy żadnych pro-
blemów z dostawami wody mieszkańcom w porze jesienno-zimowej 
tak sytuacja diametralnie się zmienia porą wiosenno – letnią, kiedy to 
znaczna część wody zużywana jest do podlewania ogrodów i nawad-
niania trawników. Powoduje to, że ciśnienie wody w sieci znaczenie 
spada w godzinach największego rozbioru a w niektórych częściach 
gminy może doprowadzić do przerw w jej dostawach. należy zazna-
czyć, że obowiązujące pozwolenia wodnoprawne na pobór wód pod-
ziemnych wydane są na pobór wody głównie na cele socjalno-bytowe.

OSzczĘdzajmY 
wOdĘ w kranie
Korzystając z zasobów wodnych, musimy od-
wrócić ten niekorzystny trend. jak to zrobić? jeśli 
podlewamy ogródek, najczęściej wodą gminną, to 
zwróćmy szczególną uwagę na porę dnia. Gmina 
Słupno zwraca się z prośbą o ograniczenie podle-
wania w porach, gdy większość z nas korzysta do celów bytowych. 
nadmierne korzystanie z wody w porach szczytu, to znaczy w porze 
porannej i wieczornej, może skutkować okresowym spadkiem ciśnie-
nia w najmniej korzystnych punktach. Ponadto podlewanie tuz przed 
godzinami z najwyższą temperaturą mija się z celem, ponieważ wtedy 
parowanie jest największe i zmniejsza jego efekt. co zatem robić? 
najprostsza odpowiedź to: oszczędzać! Warto, aby każdy użytkownik 
zastanowił się, czy codzienne branie kąpieli w wannie wypełnionej po 
brzegi jest na pewno potrzebne. a czy opróżnianie pełnej spłuczki 
jest koniecznością? Podobnie mycie naczyń przy odkręconym non stop 
kranie wydaje się zbyteczne. 

deSzczówka 
dO pOdLewania OGrOdU
niewątpliwie jest to najważniejsze rozwiąza-
nie systemowe pozwalające na retencję „do-
mowej” wody opadowej na danym terenie. 
Służą do tego obiekty dużej i małej retencji, 
tj. jeziora, stawy, zbiorniki wodne. niezbędne 
są jednak do tego duże nakłady finansowe 
i długofalowa koncepcja, zatem z tym muszą się uporać jednost-
ki do tego powołane. W warunkach lokalnych prawie każdy z nas 
jest w stanie wprowadzić rozwiązania oszczędzające wodę. Do naj-
prostszych z nich, poza ograniczaniem zużycia na cele bytowe, jest 
budowa przydomowych zbiorników na deszczówkę. to najprostsze 
rozwiązanie, ponieważ polega na podłączeniu rynien z dachu i do-
prowadzeniu wody opadowej, następnie wykorzystanie jej do pod-
lewania ogródka i upraw. Dzięki temu zyskujemy, bo w ten sposób 
zmniejszamy opłatę za wodę do podlewania oraz zwiększamy re-
tencję w ekosystemie.

cO z zieLeniĄ GminnĄ?
Do tej pory w gminie Słupno regularnie kosiliśmy wszystkie 
gminne trawniki. W tym roku, z powodu suszy, zdecydowaliśmy 
o ograniczeniu koszenia trawy.

chrOŃmY 
zieLeŃ
częste i niskie koszenie trawników, do pozio-
mu zaledwie kilku centymetrów, w przypadku 
suszy jest działaniem niewskazanym. tak sko-
szony trawnik to biologiczna pustynia. nie ma 
żadnej wartości dla dzikich zwierząt, w tym 
dla owadów zapylających. jest niemal całkowicie pozbawiony cennych 
gatunków roślin, które stanowiłyby pożytek dla ptaków, pszczół, mo-
tyli czy innych dzikich zapylaczy, w tym wielu gatunków mniej popu-
larnych owadów, tj. chrząszczy.

Gminna 
wYSpa ciepła
nadmierne koszenie wpływa również na przesu-
szanie się trawy oraz wierzchniej warstwy gleby, 
co zwiększa zapylenie powietrza oraz przyczynia 
się do powstawania wysp ciepła (wzrost tem-
peratury). W trakcie suszy to koronny argument 
na ograniczenie koszenia. Właściwie pielęgnowane i rzadziej koszone 
trawniki będą lepiej utrzymywać wilgotność. odpowiednio zarządzo-
ne tereny zieleni stanowić będą także schronienie dla innych gatunków 
zwierząt, np. jeży.

OSzczĘdzaj wOdĘ! 
Gmina Słupno inwestuje w błękitno-zieloną infrastrukturę, 
by przeciwdziałać suszy. mamy z nią do czynienia już trzeci 
rok z rzędu, bo braki wody nie są uzupełniane przez opady 
jesienne i zimowe. jak postępować w takiej sytuacji? Ko-
nieczne jest wdrożenie różnego rodzaju działań z zakresu 
błękitno-zielonej infrastruktury oraz długofalowych progra-
mów gospodarowania wodą.

pUnkTY 
edUkacYjne
od września br. na terenie gminy Słupno 
działa system monitorujący stan jakości 
powietrza. urządzenia w postaci czujników 
powietrza zamontowane zostały na budyn-
ku Szkół Podstawowych w Słupnie oraz w liszynie. Głównym ich 
zadaniem jest informowanie mieszkańców o stężeniu pyłów zawie-
szonych – Pm 2.5* i Pm 10** (odpowiadających za tzw. smog), jak 
również o temperaturze powietrza, wilgotności i ciśnieniu. urządze-
nia te za pomocą metody laserowej mierzą stężenia cząsteczek sta-
łych w powietrzu co 5 min., w odległości ok. 1 km od źródła. Wyniki 
pomiarów można śledzić na stronie internetowej: www.syngeos.pl, 
bądź korzystając z aplikacji „Syngeos” na telefon.

obok realizacji zadań ukierunkowanych na ochronę powietrza, 
Gmina Słupno w 2019 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „bu-
dowa ścieżki dydaktyczno–ekologicznej w miejscowości Słupno 
przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3” za łączną kwotę 82 
523,35zł współfinansowany przez Wojewódzki fundusz ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem 
projektu było zbudowanie ścieżki dydaktyczno-ekologicznej oraz 
za jej pomocą przeprowadzenia cyklu nieodpłatnych warsztatów 
mających na celu propagowanie i kształtowanie postaw i zacho-
wań proekologicznych. Długość ścieżki dydaktyczno-ekologicznej 
wynosi 403 m, oraz zawiera w sobie 17 elementów edukacyjnych 
w tym: 9 gier edukacyjnych i 8 tablic edukacyjnych. 

jak OSzczĘdzać 
wOdĘ
Podstawowa zasad, o jakiej powinniśmy pamię-
tać, to oszczędne gospodarowanie wodą, czyli 
lepsze wykorzystanie wód opadowych i zacho-
wanie wody w obiegu w ten sposób, aby mogła 
być powtórnie użyta, a nie spływała bezpo-
średnio do kanalizacji.

W kwestii poprawy jakości środowiska oraz inwestowania w błękitno
-zieloną infrastrukturę wiele mogą zrobić sami mieszkańcy. Przydo-
mowe rozwiązania służące zagospodarowaniu wód opadowych wdro-
żyć można (często niedużym kosztem) w każdej chwili. Przykładem 
takich pomysłów jest:
•	 zbiornik na deszczówkę – łatwy i obecnie najbardziej popular-

ny sposób na zbieranie wody deszczowej. Wykonany z tworzywa 
sztucznego, postawiony przy budynku zbiera wodę spływającą 
rurą spustową (pionową) z rynien wokół dachu.

•	 ogrody deszczowe – nasadzenia roślin w podłożu o dobrej prze-
puszczalności i porowatności zasilanym wodą opadową doprowa-
dzoną ze szczelnej powierzchni (np. dachu czy tarasu),

•	 studzienki chłonne – urządzenia podziemne, które stosuje się 
w celu zatrzymania wody, może służyć m.in. do gromadzenia wody 
do podlewania roślin w ogrodzie.

Magdalena Kubacka
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SZKoŁa PoDStaWoWa im. Ziemi maZoWiecKiej W liSZynie

LiSzYnO On-Line

SZKoŁa PoDStaWoWa im. maŁeGo PoWStańca W ŚWięcieńcu

świĘcieniec On-Line

SZKoŁa PoDStaWoWa im. arcybiSKuPa  
a. j. noWoWiejSKieGo W SŁuPnie

SłUpnO On-Line
w maju, w szkole w Liszynie odbyły się dwa konkursy fotograficzne. 
Udział w nich wzięli uczniowie klas i – iii. 
Pierwszy z nich to „moja kondycja na medal”, a jego ideą było promo-
wanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. jest to szczególnie 
ważne w czasie ostatnich ograniczeń spowodowanych pandemią. 
Dzieci wykonywały różnorodne ćwiczenia, zadane przez nauczycieli, 
a także według własnych pomysłów. Do szkoły przysyłały zdjęcia, 
potwierdzające wykonanie zadań.
Drugi konkurs „choć mam rączki małe …” nawiązywał do obchodzone-
go właśnie Dnia matki. jego głównymi celami było zachęcenie dzieci 
do pomocy mamie we wszelkich pracach domowych, zacieśnianie wię-
zi rodzinnych, uczenie odpowiedzialności za wykonane prace oraz roz-
wijanie zainteresowania fotografią jako jedną z form spędzania czasu 
wolnego. tutaj również dokumentacją podejmowanych działań były 
wykonane przez uczniów zdjęcia. W obu konkursach to one były oce-
niane. jury obejrzało wiele zdjęć i, doceniając zaangażowanie uczniów, 
postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników obu konkursów. 

Dzień Dziecka to święto szczególne i nie można przejść obok niego obo-
jętnie. W tym roku mamy wyjątkową sytuację i nauczyciele w liszynie 
nie mogli bawić się razem ze swoimi uczniami. jednak postanowili uczcić 
to wspaniałe święto i jego bohaterów. Zorganizowali dla nich niespo-
dzianki. Patrząc na dorosłych oczami dziecka aż trudno uwierzyć, że 
mama, tata, babcia czy pani w szkole też byli dziećmi. a jednak. Dla-
tego nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w liszynie udostępnili do 
publikacji swoje zdjęcia z dzieciństwa, które zamieszczone zostały jako 
niespodzianka na stronie internetowej placówki wraz z życzeniami dla 
uczniów. Ponadto zaprosili rodziców do wspólnej zabawy i zapropono-
wali, by narysowali portrety swoich dzieci. Zdjęcia prac zostały zamiesz-
czone w folderze na Dysku Google. link do niego znajduje się na stronie 
internetowej szkoły. uczniowie będą mogli tam zaglądać i wspólnie 
z rodzicami próbować odnaleźć swój portret. Z pewnością będzie to 
wspaniała zabawa i miłe, niezapomniane chwile spędzone z rodziną.

Grażyna Maciejewska

kiedy w marcu się rozstawaliśmy, byliśmy przekonani, że to tylko na 
dwa tygodnie. jednak rozwój epidemii w kraju zweryfikował nasze 
plany. Życie uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły 
przeniosło się do… sieci. internet stał się naszą szkołą, tam toczy się 
nauka oraz życie społeczne i towarzyskie. na początku było oczy-
wiście trudno. Brakowało nam codziennych kontaktów ze szkołą, 
wzajemnych spotkań i wsparcia, jakie sobie dawaliśmy. w miarą 
upływu czasu wszystko, co wcześniej było tylko próbą normalnego 
życia, stało naszą codziennością, a sieć rozkwitła pomysłami.
Życie on-line okazało się możliwe. już w marcu uczennice klasy V: maja 
bieniek i iga cybulska nawiązały kontakt z dziećmi ze szkoły w bu-
kareszcie, dzieląc się z nami informacjami o tym, jak w rumunii wy-
gląda nauka w czasie pandemii. na początku 
kwietnia natomiast, nauczyciele włączyli się 
do akcji „nie bądź zielony w temacie autyzmu, 
2 kwietnia bądź niebieski!”. W ten sposób po-
kazali wszystkim solidarność i zrozumienie dla 
osób z autyzmem. 
W atmosferze zagrożenia epidemicznego 
i w warunkach zdalnego nauczania zbliżały się 
Święta Wielkiej nocy. W tym roku nie mie-
liśmy okazji złożyć sobie życzeń, ale wśród 
edukacyjnych obowiązków, na stronach 
szkoły pojawiły się kartki ze świątecznymi 
życzeniami. W ten sposób, w tym przedświą-
tecznym okresie, poczuliśmy, że naprawdę jesteśmy razem. Dalej było 
już łatwiej. Po Świętach – majówka. okazało się, że nawet w izolacji 
nasi uczniowie nie zapomnieli o swoich patriotycznych obowiązkach. 
Z zaangażowaniem wykonywali plakaty i flagi trzeciomajowe, które 
później mogliśmy podziwiać na stronach internetowych. udowodnili, 
że patriotą można być w każdych warunkach, a czas epidemii nie może 
pokonać w nich tego, co najważniejsze – że są młodymi patriotami. 
W Dzień bibliotek i bibliotekarza – 8 maja wpisywaliśmy komentarze, co 
aktualnie czytamy lub tytuły naszych ulubionych książek. również bi-
blioteka szkolna patronowała obchodom stulecia urodzin Św. jana Pawła 
ii. Dzieci wykonywały prace plastyczne poświecone wielkiemu Polakowi. 
Pod koniec maja dzieci wzięły również udział w konkursie ortograficznym 
„mistrz ortografii 2020”. była to nie tylko okazja do rywalizacji, ale także 
do przypomnienia sobie zasad pisowni w języku polskim. 

Klasy i i ii pamiętały o swoich mamach – dzieci recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki i wykonywały własnoręcznie upominki. udowodniły, że 
o swoich ukochanych mamach – w dniu ich święta – nie zapomniały. 
Z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka, Samorząd uczniowski ogłosił 1 
czerwca dniem bez nauki zdalnej oraz przygotował konkurs fotograficzny 
„mój świat- świat oczami dziecka”. celem konkursu było przedstawienie 
świata, jakim go widzi dziecko, szczególnie jego obraz nauki on-line, spo-
sobów spędzania wolnego czasu, życia codziennego w czasie pandemii 
covid 19. na konkurs wpłynęło 8 niesamowitych prac, ogłoszenie wyników 
13 czerwca. już wkrótce będziemy mogli podziwiać zwycięskie prace na 
profilu szkoły. Zresztą do świętowania Dnia Dziecka włączyli się także 
nauczyciele, którzy nagrali życzenia i piosenki dla swoich wychowanków. 

Życie w Święcieńcu, chociaż toczy się głów-
nie w świecie wirtualnym, to jednak nie 
zamiera. W tym wszystkim jednak najważ-
niejsza jest nauka, która zabiera wszystkim 
mnóstwo czasu. uczniowie każdego dnia 
spotykają się ze swoimi nauczycielami i wy-
chowawcami za pomocą internetowych ko-
munikatorów. lekcje on-line, chociaż inne 
i może trudniejsze, potrafią być bardzo 
ciekawe, co udowodnili uczniowie z klasy 
iV, którzy przygotowali na lekcję przyrody 
on - line scenki przedstawiające wzywanie 
pomocy. Spisali się na medal. Dzieci mają 

mnóstwo obowiązków: piszą sprawdziany i kartkówki, wykonują 
zadania samodzielne i są w tym naprawdę coraz lepsze. 
Przyszedł także moment, kiedy mogliśmy się spotkać, bowiem od 25 
maja uczniowie klasy Viii uczestniczą w konsultacjach przygotowujących 
do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Za-
jęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. od 1 czerwca także uczniowie 
pozostałych klas mogą spotykać się „ na żywo” ze swoimi nauczycielami. 
Przed nami najważniejsze wydarzenie – zakończenie roku szkolne-
go. także będzie inne niż zwykle, ale postaramy się, aby było równie 
piękne. tego dnia, nawet jeśli nie będziemy mogli spotkać się, to na 
pewno będziemy wspólnotą i razem przejdziemy przez ten trudny dla 
wszystkich czas. mamy nadzieję, że już we wrześniu wróci codzien-
ność, za którą bardzo już tęsknimy. Do zobaczenia zatem.

Renata Adamkiewicz, Marzena Woźniak-Trojanowska

Dwadzieścioro uczniów ze Szkoły Podstawowej im. abp. a. j. nowo-
wiejskiego w Słupnie wzięło udział w ogólnopolskim Konkursie „orzeł 
języka angielskiego” online. uczestnicy tegorocznej edycji uzyskali 
bardzo wysokie wyniki. laureatów było łącznie dziesięcioro (pięcioro 
z kl. ii, dwoje z kl. V oraz troje z kl. Vi). najwyższe, czwarte miejsce 
w kraju, zdobył uczeń kl. ii b – jakub jóźko. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy - tym bardziej, że 
w tak trudnym dla nas czasie, wykazali się nie tylko wiedzą i umiejęt-
nościami, ale także prawdziwym zaangażowaniem.

Dla każdej szkoły a zwłaszcza nauczycieli historii ważne jest przeka-
zywanie wiedzy o przeszłości, tradycji, która jest podstawą tożsa-
mości narodowej. Dlatego cieszymy się, że Piotr ejman, uczeń kl. Vi 
b Szkoły Podstawowej im. abp. antoniego juliana nowowiejskiego 
w Słupnie, został laureatem XXV Konkursu Historycznego im. majora 
marka Gajewskiego „losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1887 – 1922. o niepodległość i granice rzeczypospolitej”. 
Serdecznie gratulujemy

Anna Mrozowska

Laureat konkursu 
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w gminie Słupno otwarto szkoły, przedszkola i żłobek

epidemia coViD-19 uderzyła w nas wszystkich i wywróciła do góry 
nogami nasze codzienne życie. Zmieniło się wszystko: dzieci nie 
chodziły do szkół czy przedszkoli, dorośli do pracy. Przez prawie dwa 
miesiące przedszkola i żłobki były zamknięte, a ich wnętrza zamiast 
radosnego dziecięcego gwaru wypełniała wszechogarniająca cisza. 
Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych i ich bliskich, 
po to, aby zminimalizować ryzyko zakażenia groźnym koronawirusem. 
od momentu, kiedy rząd pozwolił na częściowy powrót do placówek 
oświatowych i żłobków Gmina Słupno powoli wraca do normalności 
z uwzględnieniem wszystkich środków ostrożności. od 11 maja otwar-
te zostały Gminny Żłobek w Słupnie i Samorządowe Przedszkole „nie-
zapominajka” w Słupnie, natomiast od 23 maja w ograniczonym stop-
niu działają także szkoły podstawowe. Po niemal dwóch miesiącach 
przerwy najmłodsi mogą wreszcie spotkać się ze swoimi kolegami 
i koleżankami oraz ulubionymi opiekunkami. oczywiście ta „nowa nor-
malność” jest nieco inna niż kilka miesięcy temu. Żłobki, przedszkola 
i szkoły muszą spełnić wymagające wytyczne sanitarne, aby mogły 
na nowo przyjąć dzieci. 
i tak właśnie jest w gminie Słupno. Zanim najmłodsi mieszkańcy gmi-
ny powrócili do placówek, zostały one starannie przygotowane na ich 
powrót. W Gminnym Żłobku przed przyjściem dzieci dokonano dezyn-
fekcji wszystkich pomieszczeń, sprzętów oraz zabawek, opracowano 
wewnętrzną procedurę bezpiecznego pobytu dzieci oraz pracowników 
w żłobku zgodnie z wytycznymi Głównego inspektora Sanitarnego. 
urząd Gminy Słupno zaopatrzył żłobek w dostateczną ilość płynów 
do dezynfekcji, a pracownicy zostali odpowiednio przygotowani oraz 
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej. W wypadku 
podejrzenia zachorowania wyznaczono izolatkę. W żłobku regular-
nie przeprowadzana jest dezynfekcja oraz wietrzenie pomieszczeń. 
Dzieci podzielone są na dwie grupy. Do opieki nad nimi wyznaczone 
są te same panie. a wszystko to, aby stworzyć jak najbardziej bez-
pieczne otoczenie dla najmłodszych mieszkańców gminy. również 

rodzice dzieci zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązujących 
obostrzeń. Przyjęli to z dużym zrozumieniem i odpowiedzialnością. 
Wchodząc do żłobka rodzice dezynfekują ręce, zasłaniają nos i usta, 
zachowują dystans społeczny. aby zapewnić pełne bezpieczeń-
stwo zarówno pracowników, jak i dzieci opiekunki odbierają maluchy 
z przedsionka żłobka. Wychowankowie nie przynoszą z domów zaba-
wek i kocyków. Ku wielkiemu zdziwieniu opiekunek dzieci z radością 
wróciły do żłobka: „obawialiśmy się, że dzieci po tak długiej rozłące 
z nami, czyli ciociami ze żłobka, będą kaprysić i płakać. jednak okaza-
ło się, że szybko przypomniały sobie, jak ciekawie i miło spędza się 
czas z rówieśnikami i opiekunkami” – mówi dyrektor Gminnego Żłobka 
w Słupnie jolanta Herc. Z możliwości powrotu do żłobka w pierwszym 
dniu jego ponownego funkcjonowania skorzystało dziesięcioro dzieci. 
liczba ta z tygodnia na tydzień wzrastała od 25 maja w każdej grupie 
mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci i sale żłobkowe były mak-
symalnie wypełnione
Podobny reżim sanitarny obowiązywał również w przedszkolach. tu-
taj również wszystkie wytyczne były starannie przestrzegane, tak, 
aby zarówno dzieci, jak i rodzice czuli się bezpiecznie. – „ograniczy-
liśmy liczbę dzieci w grupach, wprowadziliśmy nowe zasady podczas 
przyprowadzania i odbierania dzieci oraz za zgodą rodziców codzienne 
mierzenie temperatury dzieciom. Wszystkie pomieszczania sprząta-
ne i dezynfekowane są kilka razy dziennie, dzieci nie mogą przynosić 
z domu swoich zabawek, a te, którymi bawią się w przedszkolu, są 
regularnie dezynfekowane” – mówi dyrektor Samorządowego Przed-
szkola „niezapominajka” w Słupnie edyta Sobolewska. oczywiście 
decyzja o ponownym posłaniu dziecka do szkoły czy przedszkola 
zależy od rodziców. ci, którzy się na to nie zdecydują, mogą liczyć 
na pomoc ze strony gminy. obowiązuje zarządzenie wójta marcina 
Zawadki dotyczące opłat za żłobek czy przedszkole. Zgodnie z nim 
rodzice, którzy w czasie epidemii nie korzystają z tej formy opieki, 
nadal są zwolnieni z opłat. Z pozytywnym nastawieniem do przed-

szkola powróciło ok. 40 dzieci. „od pierwszych dni dzieci czują się do-
brze, chętnie przychodzą do przedszkola i szybko zaadoptowały się 
do nowej rzeczywistości. rodzice rozumiejąc sytuację wdrożyli się do 
zasad organizacyjnych i sanitarnych panujących w naszej placówce” – 
wyjaśnia dyrektor placówki. 
od 23 maja swoje drzwi ponownie otworzyły także szkoły podsta-
wowe zlokalizowane na terenie gminy. Każda ze szkół: w Słupnie, 
w liszynie oraz w Święcieńcu, wdrożyła procedury zgodnie z wytycz-
nymi ministerstwa edukacji. na zajęcia opiekuńcze mogli uczęszczać 
dzieci z klas i-iii. oczywiście z zachowaniem wymaganych środków 
ostrożności. od 1 czerwca trwały konsultacje z uczniami. „Szczególną 
uwagę nauczyciele poświecili uczniom, którzy zdają w tym roku eg-
zamin ósmoklasisty. jednak było kilka uczniów, którzy potrzebowali 
dodatkowych zajęć” – mówi Zastępca Dyrektora Szkoły w Słupnie 
marzena Dobrzyńska – „na początku z zajęć opiekuńczo-dydaktycz-
nych skorzystało niewiele uczniów. W naszej szkole było ich zaledwie 
dwoje. jednak, kiedy zaczęły się konsultacje ze starszymi uczniami 
przybywało ich coraz więcej” – dodaje.
16 czerwca odbyły się przesunięte egzaminy ósmoklasistów w naszych 
szkołach. Zgodnie z wytycznymi zostały zachowane środki ostrożno-
ści. Sale zostały przygotowane zgodnie z rozporządzeniem: zachowano 
odstęp półtorametrowy między ławkami, poinformowano o obowiązku 
zakrywania ust i nosa podczas rozmów z innymi oraz przed salą egzami-
nacyjną, dezynfekcji rąk, korzystania z własnych przyborów do pisania 
i innych pomocy. uczniowie pisali egzaminy w salach z zachowaniem 
1,5m odległości. W sumie w naszych szkołach do egzaminu przystąpiło 
61 uczniów. teraz czekamy na wyniki i trzymamy mocno kciuki za zna-
komity wynik i powodzenie w rekrutacji do wybranej szkoły.
rok szkolny się kończy a uczniowie po tak trudnym okresie zasłużyli 
na wypoczynek. miejmy nadzieje że po tej dwumiesięcznej przerwie 
znów otworzą się placówki i uczniowie powrócą do nich z takim sa-
mym zapałem do nauki co rok temu. (MK)

kOmpUTerY dLa Uczniów z GminY SłUpnO
w chwili zamknięcia szkół uczniowie, nauczyciele oraz rodzice stanęli 
przed dylematem nie tylko metody nauki zdalnej ale przede wszyst-
kim zaopatrzenia w niezbędny sprzęt. powszechnie wiadomo, że każ-
de dziecko ma w domu komputer ale co zrobić, gdy w domu jest dwoje, 
troje lub więcej dzieci uczących się w tym samym czasie? a do tego ro-
dzic lub oboje rodziców pracujących w systemie „home Office”? wtedy 
wśród wielu rodzin powstał problem: jak podzielić sprzęt?
naprzeciw takiemu problemowy wyszedł projekt pn. „Zdalna Szko-
ła- wsparcie ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”. Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie wystąpiła o środki 
na ten cel i otrzymała wsparcie 60.000 zł, dzięki którym zakupiła 
komputery. już 20 kwietnia marcin Zawadka - Wójt Gminy Słupno 
przekazał 26 komputerów, z czego:
- 15 szt. otrzymała Szkoła Podstawowa w Słupnie,
- 6 szt. otrzymała Szkoła Podstawowa w liszynie,
- 5 szt. otrzymała Szkoła Podstawowa w Święcieńcu.
Komputery zostały sfinansowane ze środków europejskiego fundu-
szu rozwoju regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska 
cyfrowa na lata 2014-2020.
Dodatkowo po miesiącu Gmina Słupno przystąpiła ponownie do pro-
jektu „Zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków unijnych Pro-
gramu operacyjnego „Polska cyfrowa”. jeszcze przed zakończeniem 
roku szkolnego uczniowie otrzymali kolejne 22 komputery. „Zakupiony 
sprzęt otrzymają przede wszystkim uczniowie z rodzin wielodziet-
nych aby zapewnić im sprawna naukę w trybie online”- mówi marcin 
Zawadka- Wójt Gminy Słupno.
W sumie szkoły na terenie Słupna otrzymały 48 laptopów. „Sprzęt, 
który dziś mamy w placówkach jest już przestarzały. Wszystkie kom-
putery, które otrzymaliśmy w ramach programu będą wykorzystywane 
przez uczniów po powrocie do szkoły na zajęciach lekcyjnych” – mówi 
Waldemar Kaczorowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupnie. 

W tej chwili każdy laptop jest wypożyczony na podstawie umowy 
sporządzonej pomiędzy rodzicem ucznia a szkołą. Po zakończeniu 
roku szkolnego zostanie zwrócony do placówki. W przypadku po-

wrotu do nauki w trybie online od września uczniowie będą mogli 
ponownie skorzystać z użyczenia sprzętu. 

(MK)

WyDarZenia
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jak wspierać dzieci i młodzież w obliczu pandemii
psycholog udziela kilku wskazówek, jak postępować z dzieć-
mi i młodzieżą w obliczu strachu, który pojawia się w związku 
z koronawirusem.
Zdaniem Sylwii Kwiatkowskiej rodzice, dorośli, opiekunowie powinni 
z dziećmi rozmawiać na różne tematy, łatwe, przyjemne, ale również 
trudne typu sytuacja obecnie panująca. Powinniśmy przygotować kilka 

faktów na temat koronawirusa, ale również przyznać się gdy czegoś nie 
wiemy. Psycholog powinien być ostatnią osobą, do której trafi dziecko, 
ponieważ wizyta może tylko nasilić różne lęki.
W obecnej sytuacji wywołanej koronawirusem możemy odczuwać różne 
emocje, różnimy się od siebie i różnią się nasze dzieci. mam nadzieję, że 
większość dzieci odczuwa w tej sytuacji podekscytowanie, ciekawość na-
wet zadowolenie, gdyż nie muszą chodzić do szkoły, wstawać codziennie 
wcześnie rano itp. życie się zmieniło, dzieje wokół nich tyle nowych do-
świadczeń. jednak są również takie dzieci, które mogą odczuwać niepokój, 
lęk, dopytują ciągle dorosłych o panującą sytuację, słuchają tV, zamar-
twiają się o siebie i o najbliższych. inne jeszcze mogą już mieć dość, nie 
chcą słuchać, słyszeć kolejnych informacji na temat zagrożenia korona-
wirusem. Wszystkie te dzieci, nawet te szczęśliwe, odczuwają z różnym 
natężeniem i częstotliwością nieprzyjemne odczucia, boją się.
oczywiście strach jest zrozumiały w tej sytuacji, ale dzieci w tym mo-
mencie potrzebują zaopiekowania się nimi aby poczuły się bezpiecznie, 
proponuję pozostawić inne czynności na później, przytulić dziecko i poroz-
mawiać. Proszę pamiętać, często tak się dzieje, że jeżeli przesuniemy roz-
mowę na później ponieważ przykładowo „ nie mam czasu, gotuję obiad” 
to dziecko może już nie chcieć rozmawiać, ale lęk, strach może w nim 
pozostać. Dlatego bardzo ważnym jest aby przestrzegać kilku zasad:

Obserwujmy siebie i nasze dzieci. nie tylko pod kątem infekcji, ale 
również jak sobie radzi emocjonalnie w tej sytuacji. jak reaguje? czy 
dopytuje? czy chce rozmawiać? czy pokazuje swój lęk czy wręcz 
przeciwnie? jak my się zachowujemy? czy strach wywołany epidemią 
ciągle nam towarzyszy? czy jest ciągle w naszych rozmowach? czy 
nieustannie śledzimy wiadomości? czy może unikamy i nie chcemy 
na ten temat rozmawiać? jak nasza postawa działa na nasze dzieci?

Bądźmy przygotowani do rozmowy, przygotujmy sobie kilka faktów, 
którymi możemy się podzielić z dziećmi. bądźmy przy tym cierpliwi, 
gdyż dzieci mogą wielokrotnie dopytywać, upewniać się czy mówimy 

prawdę. nie warto przekazywać dzieciom niesprawdzonych treści czy 
dramatycznych nowin typu „jest kolejna ofiara”. bądźmy w tych roz-
mowach spokojni, opanowani i rzeczowi.
jeśli sami jesteśmy w tej sytuacji zbyt emocjonalni to proszę poprosić 
o przeprowadzenie takiej rozmowy kogoś innego, przy kim dziecko 
czuje się bezpiecznie.

rozmawiajmy jak radzić sobie z lękiem. opowiedzmy dzieciom w jaki 
sposób my sobie radzimy z trudnymi emocjami, lękiem ( czytanie ksią-
żek, oglądanie komedii itp.). Pytajmy, co im pomaga. Dzieci są bardzo 
kreatywne i mogą zaskoczyć nas swoimi pomysłami, z których możliwe, 
że i my możemy skorzystać. Spróbujcie razem z dziećmi wymyśleć co 
możemy wspólnie zrobić aby zachować dobry nastrój. W tych rozmo-
wach ważne jest zachęcenie dziecka do tropienia lęków niewypowie-
dzianych- czasem to, co dzieci mają w głowie jest dużo straszniejsze 
od rzeczywistości. Kiedy taki lęk ujrzy światło dzienne, traci swoją moc. 
Dajmy dzieciom czas na płacz, złość i inne trudne emocje.

przyznajmy się, gdy czegoś nie wiemy, np. „ ile będzie to trwało?”. czasa-
mi możemy ostudzić różne niepokoje, jednak na niektóre pytania nie zna-
my przecież odpowiedzi. Proszę pamiętać, że szczerość buduje zaufanie.

nie oszukujmy, starajmy się być spokojni, nie panikujmy. jednak, kiedy 
rozmawiamy o sytuacjach trudnych, często ulegamy emocjom, które 
może zauważyć młody człowiek i zadaje pytanie co się stało, nie od-
powiadajmy, że nic. takie właśnie tajemnice są pożywką do karmienia 
lęków. Starajmy się nawet ogólnie, ale wyjaśnić sytuację. 

Bądźmy odpowiedzialni i bądźmy wzorem do naśladowania. Po-
każmy jak dbamy o higienę, przestrzegamy zasad ostrożności, o swój 
komfort psychiczny. rozmawiajmy o tym co trudne, o potknięciach 
i zagrożeniach i co z nimi robić. bądźmy autentyczni, spokojni i otwarci 
na każdą rozmowę z naszymi dziećmi.

WyWiaD Z PSycHoloGiem SylWią KWiatKoWSKą. 

Spokój w czasie epidemii. 
jak przetrwać ten trudny dla nas czas? 
wszyscy już znamy zalecenia jak chronić się przed zakażeniem 
koronawirusem, ale jak poradzić sobie z epidemią strachu? jak 
zatrzymać katastroficzne myśli i rozsądnie podejść do napływa-
jących wiadomości z polski i ze świata? O tym oraz o sposobach 
na rozmowy z dziećmi i osobami starszymi, opowiada nam psy-
cholog Sylwia kwiatkowska.

m.k.: każdego dnia docierają do nas nowe doniesienia o skutkach 
działania koronawirusa, nowych zachorowaniach i ofiarach śmiertel-
nych, czy zachowanie spokoju w takiej sytuacji w ogóle jest możliwe?
S.k.: oczywiście jest to możliwe, ale głównie zależy to od naszego 
sposobu myślenia i wygenerowanych emocji. Proszę pamiętać, że to 
jak myślimy odzwierciedla nasze samopoczucie psychiczne. nie spę-
dzajmy więc zbyt dużo czasu przed tV i oglądaniu serwisów informa-
cyjnych, które na bieżąco pokazują raporty z zachorowań. Zalecała-
bym abyśmy ograniczyli w tym czasie napływ informacji z różnych 
źródeł. Wystarczy na przykład do dwóch razy dziennie i korzystajmy 
tylko z rzetelnych źródeł jak WHo, Główny inspektorat Sanitarny. nie 
skupiajmy się na plotkach od sąsiadów, ponieważ wszystkie te infor-
macje wywołują w nas poczucie lęku i strachu, które mogą zwiększać 
ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych i depresji. to co się teraz dzieje, 
powoduje w nas silny stres. Stres jest naturalną reakcją organizmu 
na zdarzenie, które jest nagłe. istotny jest czas trwania tego stresu. 
Krótkotrwały- jest dla nas mobilizujący, jeśli się przedłuża, jest nasilo-
ny, to staje się niebezpieczny. Przekierujmy myślenie na konstruktyw-
ne działania, które mogą pomóc nam się zrelaksować w tym czasie, 
jak czytanie, oglądanie filmów, głównie komedii, nauka lub sprzątanie 
w domu czy we własnym ogródku. możemy również posłuchać relak-
sującej muzyki lub zadzwonić do przyjaciela/przyjaciółki.
m.k.: śmiech to dla nas dzisiaj ratunek?
S.k.: jak najbardziej. badania dowodzą, ze śmiech istotnie popra-
wia działanie organizmu: dochodzi do pozytywnych biochemicz-
nych zmian, obniża się kortyzol, w ślinie zwiększa się stężenie 
immunoglobuliny a, która poprawia odporność. Śmiech pomaga 
w radzeniu sobie ze stresem. 
m.k.: Gdzie jest granica pomiędzy naturalnym stresem wynikają-
cym z sytuacji zagrożenia, a początkami paniki?
S.k.: jeżeli lęk przed koronawirusem dezorganizuje nasze codzienne 
życie i obowiązki, przybiera formę katastroficznych myśli, pojawiają 
się objawy somatyczne takie jak ból i ucisk w klatce piersiowej, trzęsą 
nam się dłonie, pojawiają się zaburzenia układu pokarmowego, mamy 

przyspieszony rytm serca i problem z oddechem, mamy płytki oddech, 
to mogą być to objawy ataku paniki. Dlatego starajmy się na tyle koić 
nerwy, aby do niego nie dopuścić.
naturalny stres mobilizuje nas do działania i pomaga rzeczywiście 
zapobiec negatywnym skutkom epidemii. Pozostanie w domu i wy-
pełnianie zaleceń higienicznych to maksimum, które możemy zrobić 
w obecnej sytuacji. nie martwy się na zapas scenariuszami, na które 
nie mamy wpływu, to tylko eskaluje stres, który niekorzystnie wpły-
wa na naszą odporność.
m.k.: koronawirus w oczach dzieci? jak z nimi rozmawiać? 
S.k.: ludzie w maseczkach ochronnych widziani na ulicy czy w telewizji 
wyglądają dziwnie i mogą wyglądać w oczach dziecka dziwnie i budzić 
niepokój. najważniejsze aby rodzice zachowywali się spokojnie, ponie-
waż ich emocje przenoszą się naturalnie na ich dzieci. Dzieciom przeka-
zujemy informacje o koronawirusie w sposób odpowiedni do wieku. jeśli 
chodzi o najmłodsze dzieci, to kluczem do rozmowy z nimi jest język, 
jakim się posługujemy. używanie fachowych stwierdzeń nie będzie zro-
zumiałe dla przedszkolaka. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie bajek 
lub zaproponowanie zabawy, która będzie w obrazowy sposób tłuma-
czyć, z czym mamy do czynienia. możemy również wspólnie z dzieckiem 
wymyślić bajkę o superbohaterze, który zachowując higienę czystych 
rąk walczy z wirusem i stara się go pokonać. 
Starszym dzieciom możemy przekazać bardziej fachowe informacje, przy 
okazji edukując jak dochodzi do rozwoju choroby i jak się przed nią bronić. 
Ważne jest aby niezależnie od wieku dziecka mówić prawdę, ale tak aby 
ich nie wystraszyć. racjonalizujmy informacje i w przypadku dzieci stwa-
rzajmy warunki poczucia bezpieczeństwa jednocześnie edukując nasze 
dzieci. oglądając telewizję starajmy się filtrować to co słyszą nasi naj-
młodsi domownicy. W telewizji czasami padają zdania: „ kolejne ofiary”, 
„ umarło kilkanaście osób” , tego typu komunikaty nie powinny docierać 
do dzieci. ten przekaz może powodować u nich jedynie lęk. 
Pamiętajcie Państwo aby nie zostawiać swoich dzieci z emocjami, 
i tych najmłodszych, ale również tych starszych. Każdy z nas w tej 
sytuacji odczuwa pewien niepokój. różnica jednak polega na tym, że 
większość z nich nie umie sobie z tymi emocjami poradzić. Dlatego 
ogromna odpowiedzialność spoczywa na nas, dorosłych. Komunikuj-
my nasze emocje, mówmy o tym co czujemy, że my również czujemy 
strach. to nic innego jak współodczuwanie i uczenie dzieci, że sytuacja 
jest trudna dla każdego, bez względu na wiek.
m.k.: porozmawiajmy teraz o najbardziej narażonej koronawirusem 
grupie, czyli osób starszych. jak rozmawiać z naszymi babciami, 

dziadkami i sąsiadami o wysokim stopniu ich zagrożenia, by nie 
wzbudzić w nich panicznego strachu?
S.k.: W przypadku osób starszych ważne jest aby stworzyć warunki, 
w których osoba będzie mogła czuć się bezpiecznie. Zaproponujmy 
więc, że wszelkie ważne sprawy załatwimy za nią, zrobimy zaku-
py, pożyczymy książki czy czasopisma, aby nasi starsi bliscy mogli 
czymś się zająć bez konieczności wychodzenia z domu. Wiele osób 
starszych to osoby samotne, rozejrzyjmy się wśród naszych sąsia-
dów, może ktoś takiej pomocy potrzebuje. możemy zrobić zakupy, 
zadzwonić i przede wszystkim dać się tym osobom wypowiedzieć, 
wyżalić, słuchajmy ich. uprzedźmy ich, że brak wizyt służy zapew-
nieniu bezpieczeństwa, aby taka osoba nie poczuła się osamotniona. 
Służmy wsparciem przez telefon, przygotujmy zdrowy/wzmacnia-
jący posiłek, który zostawimy osobie starszej pod drzwiami. Przede 
wszystkim bądźmy im życzliwi i wyrozumiali. 
m.k.: jak możemy realnie pomóc osobom z naszego otoczenia, któ-
re nie radzą sobie z tym lękiem? jak ich wspierać? jak rozmawiać by 
uspokoić ich nerwy?
racjonalizacja to świetny sposób na osłabienie lęku, bądźmy odpowie-
dzialni w podejściu do tematu wirusa. najczarniejszy scenariusz zacho-
rowania nie jest jednoznaczny z całkowitą utratą zdrowia. Pozwólmy 
danej osobie opisać swój lęk oraz emocje, jednocześnie pokazując, że 
pomiędzy tym lękiem i strachem są nadal uczucia miłości, przyjaźni 
do najbliższych. Starajmy się przekierować myślenie na inne tematy. 
rozmawiajmy o przyjemnych rzeczach, naszych zainteresowaniach, 
wspólnych wspomnieniach, książkach czy filmach. naprawdę mamy 
wpływ na to, jak będziemy myśleć i czuć się podczas codzienności. 
trzeba tylko zdać sobie z tego sprawę i wprowadzić pewne zmiany 
w swoim myśleniu. 
m.k.: czy takie wydarzenia jak epidemia koronawirusa zmienią 
trwale nasze podejście do zdrowia i choroby oraz zachowanie się 
w sytuacjach kryzysowych?
Wprowadzenie trwałej zmiany w naszych zachowaniach zdrowotnych 
zwykle nie jest łatwe. u niektórych osób być może wykształcą się 
nowe nawyki typu dezynfekcja telefonu. Wielu ludzi jednak wróci do 
starych sposobów funkcjonowania. 
Kryzys potrafi sprawić, że przewartościowujemy różne rzeczy, 
patrzymy na nasze życie z innej perspektywy, zmieniają się nasze 
priorytety. być może nauczymy się większej wdzięczności za to, 
co mamy, ale też większego współczucia widząc jak wielu ludzi 
tak wiele straciło.

SŁuPno - miejSca i luDZie

Sylwia Kwiatkowska 
psycholog Gminnego ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słupnie.
ul. Warszawska 26a

tel.: 24 261 91 78
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nasza gmina w 1945 roku
rok 2020 to 75 rocznica wyzwolenia z pod okupacji niemieckiej. od-
działy niemieckie zostały wyparte 20 stycznia 1945 roku z zachod-
niej części Płocka –radziwia, a 21 uciekali przed Wojskiem Polskim 
i żołnierzami armii radzieckiej z prawobrzeżnej części Płocka. Wy-
zwolone zostały nasze wsie i gmina. W powstającej nowej struktu-
rze administracyjnej państwa polskiego zachowaliśmy swoją gminę 
bielino z siedzibą w ośnicy i przynależność do powiatu płockiego. 
Powstająca administracja w gminie musiała zmierzyć się z nową 
rzeczywistością polityczną i społeczną. obszar gminy obejmował 
5757 hektarów, w tym: 4996 ha ziemi uprawnej, 417 lasów i 344 
nieużytków. W 40 wsiach mieszkało 5120 osób, był 1 folwark, 1 osada 
fabryczna, przystań wodna i 3 ochotnicze straże pożarne. Do części 
przemysłowej zaliczono 2 młyny, wiatrak, cegielnię, piekarnię i cu-
krownię. na terenie gminy było 9 kilometrów dróg wojewódzkich, 4 
km powiatowe i 65 km gminnych, oraz 1 most betonowy i 1 drew-
niany podlegający administracyjnie pod województwo i 7 drewnia-
nych gminnych, ponadto było 495 studzien wymagających stałego 
badania jakości wody. Za szczególnie ważne uznano zabezpieczenie 
gospodarstw i mienia znajdującego się w domach opuszczonych 
przez niemców i Volksdeutschów, folwarkach, w gospodarstwach 
na wiślanych kępach skąd siłą wywieziono mieszkających tam od 
kilkuset lat olendrów, uruchomienie zakładów pracy, szkół, służby 
zdrowia, spisanie nauczycieli i określenie ilości dzieci jako przyszłych 
uczniów. W pierwszych dniach lutego 1945 roku gmina musiała przy-
gotować się do wymiany pieniędzy, niemieckich marek na polskie 
złotówki lubelskie. Zgodnie z Dekretem 17 z dnia 5 lutego 1945 roku 
prawo do wymiany miała osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, 
posiadała obywatelstwo polskie, mieszkała na terenach polskich 
wcielonych w okresie wojny do rzeszy niemieckiej i teraz te tereny 
są częścią Polski. Wymienić mogła 500 marek wg parytetu 1 złoty 
lubelski równy 2 markom niemieckim w terminie do 28 lutego 1945 
roku. W przypadku posiadania większej ilości marek należało je zde-
ponować w urzędzie skarbowym lub banku. Zgodnie z tym Dekretem 
mieszkaniec Płocka i mieszkaniec wsi naszej gminy otrzymał jedno-
razowo 250 złotych. była to kwota niewielka. aby można było nią 
się posługiwać należało ustalić ceny na usługi, towary i produkty, 
określić wielkość wynagrodzeń na stanowiskach pracy i ich hierar-
chię. ustalono jako obowiązujące; ceny z przed wojny 1939 roku po-
mnożone czterokrotnie. Zgodnie z tak przyjętą zasadą chleb żytni 
kosztował 1,2 złotych, mięso wołowe 6 zł., mięso wieprzowe 5,5 zł., 
cukier 5,6 zł., mleko 80 gr., ziemniaki 32 grosze. W przypadku pensji 
przyjęto, że obowiązują tabele stanowisk i poziom płac z 1933 roku. 
nowością było wprowadzenie dodatku wojennego przyznawanego 
nauczycielom za nauczanie konspiracyjne, przebywanie w więzieniu 
za walkę z okupantem, czy w obozie koncentracyjnym. Złotówki lu-
belskie potrzebne dla zapewnienia płynności wymiany pieniędzy, 
płynności płatniczych w zakładach i stabilizacji w handlu docierały 
do Płocka, gminy i rolników wolno, co powodowało duże trudności. 
Z tego powodu rada miejska Płocka emitowała decyzją z dnia 12 
marca 1945 roku papierowy pieniądz pomocniczy w odcinkach: 50 
groszy, 1 zł., 2 zł., 5 zł. i 10 zł. na sumę 200 tysięcy złotych z termi-
nem ich ważności do 31 marca 1946 roku. ostatecznie bony miasta 

Płocka wycofano w lipcu 1945 roku, ale były przez cztery miesiące 
bardzo pomocnym środkiem płatniczym dla rolników w handlu na 
jarmarkach i targach. 
Z analizy spisu osobowego ustalono, że w gminie było 1320 dzieci 
w wieku szkolnym, 24 nauczycieli i 1 pielęgniarka. Dzieci były w różnym 
wieku i miały różne ilości zaliczonych klas szkoły powszechnej. Wśród 
osadników przybywających do gminy zajmujących opuszczone gospo-
darstwa i poszukujących pracy była rodzina ciesielskich. Żołnierz Woj-
ska Polskiego, nauczyciel kpt. ludwik ciesielski został kierownikiem 
szkoły w Słupnie, a jego żona Zofia nauczycielką. W styczniu 1945 
roku proboszczem parafii w Słupnie został ks. prof. roman berliński 
i po przerwie kilku lat w kościele św. marcina ponownie słychać było 
modlitwę i głos księdza na mszy Świętej.
niezmiernie ważną sprawą dla władz gminy było zagospodaro-
wanie mienia po folwarcznego w Piotrowie i Gulczewie. Piotro-
wo w 1919 roku kupił Zdzisław mączewskiego i jego żona marii, 
a w 1925 dobra te odziedziczył ich syn jan Klemens. Zdzisław mą-
czewski ukończył budowę dworu i całą infrastrukturę: stawy, park, 
drogi dojazdowe. Pałac był wybudowany w stylu klasycystycz-
nym z podjazdem w otoczeniu gazonów kwiatowych i klombów, 
a park w krajobrazowo-naturalistycznym. Park przecinały alejki 
spacerowe wśród liściastych drzew kończące się na wytyczonych 
trawnikach. Wzdłuż wschodniej i południowej granicy kompleksu 
dworskiego biegły rowy głębokości około 80 centymetrów ma-
jące za zadanie zbieranie nadmiaru wód opadowych i osuszanie 
gleby. Staw pełnił funkcję rekreacyjną, dekoracyjną i hodowlaną, 
zaopatrywał dwór w ryby. całość ogrodzona była metalową siatką. 
W początkach ii wojny światowej rodzina mączewskich opuściła 
Piotrowo, a do budynków wprowadziły się rodziny z czworaków. Po 
zakończeniu wojny majątek został rozparcelowany wśród okolicz-

nych rolników. Z wyposażenia rolniczego i dworskiego przez lata 
okupacji nie zostało nic, a budynki nie remontowane (postrzegane 
jako nie moje) ulegały powolnej ruinie. ostatecznie zostały przeka-
zane przez gminę urzędowi Ziemskiemu w Płocku. majątek w Gul-
czewie został kupiony w 1913 roku przez Władysława Stembartta, 
a ostatnim właścicielem był jego syn jerzy. Gospodarował na 870 
ha, w parku pełnym starych drzew był staw pełniący funkcję rekre-
acyjną i hodowlaną, dwa czworaki, oraz dwa dwory: stary i nowy. 
Dwór stary był rezydencją XiX wieczną, dwór nowy powstał w la-
tach 20-tych XX wieku po kapitalnym remoncie i renowacji dawnej 
mleczarni. W czasie wojny rodzina Stembarttów została wysiedlo-
na z majątku, który w 1944 roku został objęty reforma rolną. Po 
wojnie część gruntów rozparcelowano wśród okolicznych rolników 
małorolnych i byłych pracowników folwarcznych, 180 ha przejęło 
Państwowe Gospodarstwo rolne, 15 ha przekazała gmina na boisko 
i szkółkę ogrodniczo-pszczelarską. W starym dworze zamieszkały 
rodziny-pracownicy PGru, a w nowym powstała szkoła. 
Wojna, reforma rolna z 1944 roku i ich realizacja w 1945 roku zakoń-
czyły istnienie ziemiaństwa w Polsce. mimo krytyki, że narusza się 
prawo własności zapisane w księgach wieczystych i aktach sądowych 
majątki upaństwowiono. Do przeszłości odeszła grupa społeczna od 
setek lat kultywująca patriotyzm, polskie obyczaje i tradycje. Wszyscy 
rozpoczynaliśmy życie w nowej ludowej rzeczywistości tworzonej na 
radzieckich wzorcach. 

Konrad Jan Waluś.
rYS. 2. BOn miaSTa płOcka na 5 złOTY

rYS. 3. zOfia cieSieLSka

rYS. 1. 20 złOTY LUBeLSkie
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to był zwykły, a właściwie niezwykły, bo wyjątkowo mroźny, zimowy 
poranek. jeden z tych, których najbardziej nie lubię. otworzyłam oczy 
i spojrzałam niechętnie za okno. Zachmurzone, szare niebo i lecące 
z nieba gęste płatki nie napawały mnie optymizmem.
- jak dobrze, że nie muszę wychodzić z łóżka – pomyślałam.
otuliłam się kołdrą i zamknęłam oczy.
-Wstawaj – usłyszałam nad głową.
miałam nadzieję, że to tylko sen, więc jeszcze mocniej zacisnęłam powieki.
- Wstawaj, znalazłem – dręczył mnie uporczywy głos.
- co znowu znalazłeś? – zapytałam męża unosząc ciężkie powieki, 
a właściwie może nawet tylko jedną.
- Znalazłem dla nas dom, ubieraj się, jedziemy.
- Zwariował – pomyślałam. -teraz? tak rano? W taką pogodę?
- Pospiesz się – ponaglał. – jesteśmy umówieni za dwie godziny.
Wstałam oszołomiona, ubrałam się w ulubiony puchaty sweterek, 
założyłam kurtkę i wciągnęłam czapę, której szczerze nienawidzę. 
Wsiadłam do auta i milczałam. byłam wściekła. na dworze trza-
skający mróz, a ja muszę siedzieć i marznąć, zamiast wygrzewać się 
w moim ciepłym łóżeczku. mam nadzieję, że to, co znalazł tym razem 
będzie tego warte. miałam już dość oglądania tych wspaniałych, wy-
jątkowych okazji. 80 km, które mieliśmy do przejechania wydawało 
mi się podróżą dookoła świata. Wreszcie dojechaliśmy na miejsce. 
Wysiadłam z auta i przeżyłam szok.
- co to ma być? – pomyślałam. Dwa domy na krzyż i pola dookoła. 
Po chwili pojawił się wysoki mężczyzna, który zaprosił nas do jednego 
z domów. Spacerowaliśmy po budynku bez okien, a ja myślałam tylko 
o tym, jak jest mi strasznie zimno. teraz już wiem, że wszystkie szare 
komórki mojego mózgu na pewno wtedy zamarzły. W przeciwnym 
razie zauważyłabym to, co odkryłam kilka dni później…
- chodźmy już – szeptałam dyskretnie mężowi ciągnąc go za rękaw.
Wracałam do domu w milczeniu, słuchałam męża, który za wszelką 
cenę starał się przekonać mnie o wyjątkowości tego miejsca.
Przez kolejne dni nie poruszaliśmy tego tematu. aż do tego pamięt-
nego wieczoru.
- Wiesz…zaczął niepewnie mąż, dzwonił ten…no wiesz, od tego domu, 
który oglądaliśmy.
- Zaczyna się – pomyślałam zaciskając zęby.
- Powiedział, że jeżeli nie podoba nam się ten dom, może nam po-
budować taki, jaki chcemy, na działce obok. co ty na to? – wyrzucił 
z siebie jednym tchem.
- nie wiem – odpowiedziałam bez zastanowienia.
- może poszukałabyś jakiegoś projektu, pomyśl tylko, miałabyś swój 
wymarzony dom – przekonywał.
- Przemyślę to – obiecałam.
Gdy tylko wyszedł, włączyłam komputer i zaczęłam szukać. Doskona-
le wiedziałam, czego chcę, więc projekt mojego wymarzonego gniazd-
ka szybko pojawił się na pulpicie. tej nocy nie mogłam zasnąć. Przed 
oczami miałam tylko jedno – naszą domową sielankę. Wstałam rano 
i podeszłam do komputera. Popatrzyłam na niego jeszcze raz i bez 
wahania obudziłam męża.
- Wstawaj, popatrz, to jest nasz dom – powiedziałam.
- Spojrzał na mnie tak zdziwionym wzrokiem, jakiego do tej pory nie 
widziałam. nie wiedziałam czy jest zaskoczony tym, że tak wcześnie 
wstałam, czy tym, co do niego mówię.
- Zwariowałaś – powiedział, a na jego twarzy malował się delikatny 
uśmiech. 
Po chwili byliśmy już gotowi do drogi. okazało się, że te 80 km, to 
wcale nie jest tak daleko.
Wysiedliśmy z samochodu. Zimowe słońce odbijało się od białego 
puchu okrywającego pola. 

- tu moglibyście zamieszkać – usłyszeliśmy za plecami.
odwróciliśmy się, obok nas stał ten sam mężczyzna, który kilka dni temu 
pokazywał nam dom. Popatrzyłam na działkę, którą wskazywał. była 
cała porośnięta wysokimi krzakami i zasypana śniegiem do kolan. 
- naprawdę urokliwa – powiedziałam z przekąsem.
uśmiechnął się i poprosił, abyśmy pokazali projekt. Patrzyłam i słu-
chałam jak z zaangażowaniem tłumaczył nam gdzie stanie dom, gdzie 
będzie wejście, taras…rozmarzyłam się, poczułam, że to wszystko 
zaczyna mieć sens. rozejrzałam się i zobaczyłam coś, czego nie wi-
działam nigdy dotąd. Dookoła rozciągał się piękny widok. niemal 
z każdej strony widać było przykryte białą kołderką pola, sięgające 
aż po horyzont i ogromne, strzeliste drzewa w oddali.
- Zgadzam się – powiedziałam.
- Słucham? – zapytał zaskoczony mężczyzna. – Podczas naszego 
ostatniego spotkania miałem wrażenie, że nie jest pani zachwycona.
- to wszystko wina mrozu i szarych komórek – odpowiedziałam 
z uśmiechem.
mężczyzna spojrzał na mnie podejrzliwie, a ja śmiałam się w duchu. 
Wiedziałam, że to jest to, czego szukałam. 
- Zwiedźmy okolicę – poprosiłam, gdy zbieraliśmy się do drogi 
powrotnej.
nie mogłam wyjść z zachwytu. Piękne osiedla położone wśród drzew 
zapierały dech w piersi. rzadko spotykana cisza i spokój, którego tak 
bardzo mi brakowało były w zasięgu ręki. chodnikami spacerowali 
uśmiechnięci ludzie, szczęśliwe rodziny z dziećmi. nie miałam ochoty 
stad wyjeżdżać, ale wiedziałam, że za chwilę tu wrócę, już na zawsze.
Każdy dzień oczekiwania na zakończenie budowy ciągnął się w nie-
skończoność. Gdy wreszcie nadeszła ta wymarzona i długo wyczeki-
wana chwila nie mogłam opanować emocji.
Długo spacerowałam dookoła domu delektując się urokiem jesiennej 
przyrody. Wreszcie z zapartym tchem przekroczyłam próg mojego 
nowego gniazdka. Dokładnie oglądałam każdy kąt, cieszyłam się każ-
dym centymetrem. Wreszcie otworzyłam drzwi balkonowe i zobaczy-
łam coś, czego nigdy nie zapomnę…
- to jest moje miejsce na ziemi – pomyślałam. 
Z czasem okazało się, że nie tylko przyroda jest w tym miejscu wy-
jątkowa. Życzliwość i przychylność mieszkających tu ludzi okazała się 
nie mniejszym darem od losu. Dzięki temu słowa „to jest mój dom” 
przybierają zupełnie inne znaczenie…

ANNA PARGÓLSKA

kOnkUrS na 
najLepSzY 
arTYkUł 
rOzSTrzYGniĘTY!
na początku maja urząd Gminy Słupno ogłosił Konkurs na naj-
lepszy artykuł. nagrodą główną była publikacja najlepszej pracy 
w naszym biuletynie informacyjnym „Głos Słupna”. jednak komi-
sja konkursowa zdecydowała, że dwie najlepsze prace zostaną 
opublikowane w naszej lokalnej prasie. regulamin nie był zbyt 
zaostrzony, gdyż wystarczyło napisać dowolny artykuł, w postaci: 
wiersza, opowiadania, eseju, pamiętnika czy dziennika. na prze-
słanie pracy mieszkańcy mieli prawie miesiąc. Głównym tematem 
artykułu było zmodyfikowane hasło gminne: „Gmina Słupno. je-
stem u siebie”. Każdy uczestnik miał możliwość nadać swojej pra-
cy podtytuł. Dwie zwycięskie prace noszą taki sam tytuł: „moje 
miejsce na ziemi”. autorzy dwóch najlepszych prac otrzymali od 
marcina Zawadki Wójta Gminy Słupno tablet oraz czytnik e-bo-
ok. jednak wszystkie prace były takim zaskoczeniem, że posta-
nowiono nagrodzić każdego uczestnika. i tak w dniu 10 czerwca 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez wójta. Wszystkim 
autorom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejną 
edycję konkursu.

Przeprowadziłem się do Słupna cztery lata temu. moi rodzice szukali 
domu pod Płockiem od dawna, ale spodobał im się dopiero właśnie 
ten. mówią, że zwrócili uwagę przede wszystkim na miejsce, nie na 
wygląd budynku.
Gdy rodzice pokazali mi Słupno od razu zachwyciła mnie przyroda, jej 
zróżnicowanie, bliskość lasu. Z czasem mogłem obserwować zmieniają-
ce się barwy roślinności, a podczas spacerów wielokrotnie spotykaliśmy 
sarny czy dziki. Założyliśmy ogród warzywny, wszyscy musieliśmy się 
trochę pouczyć na ten temat, ale teraz pokazuję mojej dwuletniej sio-
strze co trzeba robić. rodzice zgodzili się na dwa psy z czego bardzo się 
cieszę. W mieście nie miałbym raczej takiej możliwości.
Każdy kto nas odwiedza podziwia ciszę i spokój Słupna. Z jednej strony 
jest blisko miasta, z drugiej nie odczuwa się hałasu, zanieczyszczenie 
powietrza jest mniejsze. Przez pierwsze kilka dni mieszkania tutaj 
bolały nas głowy, pewnie od dużej ilości świeżego powietrza. mama 
mówi, że odpoczywa już jadąc z Płocka do Słupna.
Po przeprowadzce zaskoczył mnie miły stosunek parafian do psa, któ-

ry wita się z ludźmi idącymi na mszę Świętą, w Płocku czegoś takiego 
nie spotkałem. bardzo lubię zwierzęta więc ucieszyło mnie to. Gdy 
przyszedł czas przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej powiedziałem, 
że tu jest moja parafia i że wolę przeżyć to właśnie w Słupnie niż 
z kolegami z klasy w Płocku. 
W tym roku zmieniłem szkołę na Szkołę Podstawową w Święcieńcu 
i jestem zadowolony. Dużo się dzieje, atmosfera jest wesoła, nauczy-
ciele pomocni a uczyć się trzeba jak w każdej szkole. jeszcze nie ko-
rzystałem z gimbusów ale to fajny pomysł.
odkąd tu mieszkamy odbyło się wiele imprez w gminie- różne festy-
ny, kiermasze, koncerty, kina na wolnym powietrzu, wyścigi, zawody 
flisackie czy licytacje na rzecz Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy.
Widzę, że Słupno i cała gmina ciągle się rozwija- wszędzie można 
spotkać remonty ulic, chodników, boisk, parków czy tras rowerowych. 
to dobrze, dzięki temu jest łatwiej i przyjemniej żyć. 
to wszystko sprawia, że Słupno to moje miejsce na Ziemi.

WIKTOR GOŁĘBIEWSKI
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Biblioteka to nie 
tylko wypożyczalnia 
książek
Gminna Biblioteka publiczna w Słupnie od wielu lat przywią-
zuje dużą wagę do promocji i rozwoju czytelnictwa w gminie 
i okolicy. dla osiągnięcia tego przyjemnego celu sięgamy po 
różnorakie środki i narzędzia. Stały kontakt z czytelnikami 
umożliwiają strony internetowe i informacje umieszczane na 
nich na bieżąco. a mamy o czym informować, proszę państwa.  
w ciągu ostatnich dwóch lat zaprosiliśmy wielu autorów ksią-
żek dla dzieci i dorosłych, zorganizowaliśmy pikniki z książką, 
stoiska biblioteczne na festynach gminnych, zabawy dla dzieci 
i młodzieży podczas ferii, konkursy literackie i plastyczne. Sta-
łymi elementami naszej działalności są prelekcje z dziedziny 
profilaktyki uzależnień, a także dotyczące życia w różnych kra-
jach europejskich (te ostatnie skierowane do uczestników śdS 
w Słupnie); spotkania promujące twórczość zaprzyjaźnionych 
z instytucją autorów i pozycje wydawnicze opracowane przez 
kluby działające na terenie Gminy Słupno. 
cyklicznie organizujemy warsztaty plastyczne prowadzone przez 
profesjonalistów, a prace powstałe podczas zajęć eksponujemy 
na terenie placówki w formie wystaw. Warsztaty patriotyczne 
literacko-plastyczne również weszły na stałe do repertuaru dzia-
łań biblioteki, tak samo jak i organizacja narodowego czytania, 
do którego scenografię tworzymy we własnym zakresie. Wielką 
frajdę sprawiają dzieciom coroczne spektakle teatru „maska” 
z Krakowa, który odwiedza nas z okazji międzynarodowego Dnia 
Dziecka, i oferując piękne opowieści z morałem, nie tylko dosko-
nale bawi ale i uczy młodych odbiorców właściwego podejścia do 
otaczającego świata. Wszystkie przedstawione formy zaprzyjaź-
niania czytelników z literaturą dają nam wiele radości i satysfakcji, 
motywują do dalszych starań i coraz intensywniejszych działań.
cieszymy się z tego, że liczba czytelników i wypożyczeń rośnie 
z roku na rok. oprócz stałych odbiorców bibliotecznej oferty, kon-
sekwentnie pozyskujemy nowych, którzy doceniają naszą pracę 
i starania, i wychodzą zadowoleni z wypożyczonej literatury. oso-
by najbardziej zainteresowane słowem pisanym mają 24 do 45 lat, 
zaraz potem czytelnicy w wieku od 6 do 12 lat. ci młodsi to nie 
tylko amatorzy lektur szkolnych, gdyż większość z nich poszukuje, 
i znajduje u nas pozaobowiązkowe, niezobowiązujące lektury, po-
szerzające wiedzę o zwierzętach, czy też uzupełniającą literaturę 
piękną dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór GbP w Słupnie stale 
się powiększa, zarówno o pozycje literackie dla młodych jak i dla 
dorosłych czytelników. Dzięki dotacjom organizatora, ministra 
Kultury i Dziedzictwa narodowego, oraz dzięki udziałowi w pro-
jektach profilaktycznych, w ubiegłym roku dokonaliśmy zakupu 
1245 woluminów. uzupełniamy w ten sposób zarówno księgozbiór 
ogólny jak i beletrystykę. 
Współcześni pisarze dla dorosłych łączą w jednym tytule kilka ga-
tunków literackich. Zasadniczo trudno znaleźć w ofercie powieść li 
tylko obyczajową czy sensacyjną. autorzy łączą wątki kryminalne 
z obyczajowymi, psychologicznymi czy miłosnymi. Dzięki takim 
zabiegom niemal każdy autor tworzy i trafia do szerokiego grona 
odbiorców. niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również kla-
syka, m. in. powieści tomasza manna, Stanisława Grzesiuka, Wie-
sława myśliwskiego, janusza meissnera czy fredericka forsytha.
W naszych zbiorach znajdą coś dla siebie również smakosze 
słowa, czytelnicy którzy lubią delektować się pięknem języ-
ka, bawić lekkością i trafnością spostrzeżeń literata, ujętymi  
w zgrabne sformułowania z pogranicza filozofii i wyszukanego 
dowcipu. amatorzy form, zdawać by się mogło banalnych, pro-
stych a jednocześnie nie dość, że pięknych to i zdumiewających 
swoją głębią. miłośnicy historii czy podróżowania po świecie, 
wielbiciele książek opartych na faktach, reportaży czy biografii 
(zarówno literackich jak i ludzi kultury, sportowców czy podróżni-
ków), stanowią kolejną grupę osób aktywnych w naszej placówce.
najbardziej inspirującą formą pracy jest działalność na rzecz 
Klubu młodego czytelnika, który funkcjonuje w bibliotece od 
pięciu lat. odwiedziny czterech grup przedszkolnych w miesią-
cu są radosnym wyzwaniem dla cioć bibliotekarek. W ubiegłym 
roku szkolnym cykl zajęć obejmował pogadanki o zawodach 
wykonywanych przez dorosłych, dawał możliwość zaproszenia 
policjanta, kucharza, pielęgniarki. Podczas omawiania innych za-
wodów, ciocie z biblioteki same przebierały się w stroje górnika, 
listonosza czy kitel i czapkę malarza. W obecnym roku szkolnym 
rozmawiamy o wartościach moralnych, takich jak: szacunek, 
przyjaźń, o tym czy warto kłamać i czy prawdą jest, że strach 
ma wielkie oczy. organizujemy przy tym zabawy dydaktyczne 
i ruchowe, które dzieci wprost uwielbiają. często potem zdarza 
nam się usłyszeć od niejednego klubowicza: kocham cię, ciociu! 
i może niech to będzie koniec naszej opowieści. 
Zapraszamy do nas, zawsze jesteśmy otwarci na potrzeby, pro-
pozycje i uwagi wszystkich naszych czytelników i użytkowników 
naszej placówki.

chociaż ograniczenia wprowadzone z powodu zagrożenia koronawiru-
sem narzuciły na gromadę zuchową „Przyjaciele lasu” oraz 64 Drużynę 
Harcerską „Solaris” zakaz bezpośrednich spotkań i zbiórek jednak nawet 
w tym trudnym czasie nie próżnujemy. Harcerze i zuchy wraz z rodzicami 
przyłączyli się do akcji zorganizowanej przez Hufiec Płock im. obrońców 
Płocka 1920 roku. akcja ta polegała na przygotowaniu w domu posiłków, 
które następnie w Płocku były rozdawane bezdomnym. akcję tą koor-
dynowała i była za nią odpowiedzialna grupa „Pomocna Dłoń” w skład 
której wchodzą pełnoletni instruktorzy Hufca Płock w tym też drużyno-
we z liszyna pwd joanna miaśkiewicz-Świrska oraz przewodniczka eliza 
Golatowska. Wolontariusze odbierali posiłki, następnie przewozili je do 
Płocka i przy SP nr 1 rozdawali potrzebującym. „Pomocna Dłoń” pomaga 

także starszym osobom np. w robieniu zakupów, wyprowadzaniu psów, 
odbieraniu leków z apteki, zawiezieniu do lekarza. 
obecnie „Pomocna Dłoń” pomaga w przygotowywaniu i wydawaniu 
posiłków potrzebującym przez mariawitów. Podczas akcji „ciepły po-
siłek u mariawitów” co 2 dzień wydawane jest ponad 100 posiłków, 
więc pracy jest co niemiara. trzeba robić kanapki, gotować zupy i inne 
dania, następnie wszystko zapakować i wydać potrzebującym przy 
bramie na ul Kazimierza Wielkiego.
mamy nadzieję że już niebawem wrócą normalne harcerskie dzia-
łania tj zbiórki, rajdy i biwaki, bo jednak spotkania on-line nie są 
w stanie tego zastąpić.

Pwd Joanna Miaśkiewicz-Świrska

pomocna dłoń od harcerzy

GminnY OśrOdek kULTUrY 
w OBLiczU pandemii

O zamknięciu ośrodka i ofercie dla mieszkańców z Bożeną wer-
nik – dyrektorem Gminnego Ośrodka kultury Słupno z/s w ce-
kanowie rozmawiała magdalena kubacka
jesteśmy w okresie trwania epidemii ale po otwarciu ośrodka. jednak 
to chyba trochę inne otwarcie niż zazwyczaj. jak GOk odnalazł się w no-
wej rzeczywistości? 
W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzy-
manie szerzenia się koronawirusa SarS-coV-2 sztab kryzysowy z udzia-
łem ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym 
zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, ope-
retek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz 
szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. oznacza 
to, iż w Gminnym ośrodku Kultury musieliśmy zawiesić wszystkie or-
ganizowane przez nas zajęcia. musieliśmy jednocześnie zrezygnować 
z zaplanowanych imprez. W planach mieliśmy cykliczne wydarzenia: bieg 
Wiosny, Dzień Dziecka. i chociaż w tej chwili można organizować spotka-
nia do 150 osób to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęliśmy 
również decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych, w tym 
koncertów do końca 2020 r.
czy to znaczy, że do końca roku GOk nie będzie organizował imprez 
kulturalnych?
to znaczy, że wszystkie zaplanowane duże imprezy plenerowe, 
w tym, tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców DiSco boiSKo 
zostało odwołane. W tym roku planowaliśmy również Wieczornicę 
Patriotyczną, Gminne mikołajki – te imprezy też prawdopodobnie 
się nie odbędą. nie chce zdradzać szczegółów, ale mamy nadzie-
ję, że uda się zorganizować na zakończenie wakacji letnie kino pod 
chmurką. jednak musimy rozważyć wszystkie możliwości zapewnie-
nia środków ostrożności podczas spotkania. 

czy Ośrodek ma przygotowaną jakąś ofertę dla mieszkańców gminy?
Zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom zajęcia online z tańca no-
woczesnego dla dzieci oraz aerobiku dla dorosłych, które spotkały 
się z dużym zainteresowaniem. Proponowaliśmy również zajęcia 
online z języka angielskiego dla dorosłych, które miały stanowić 
kontynuację zajęć stacjonarnych, jednak taka forma nie spotkała 
się z aprobatą uczestników zajęć.
jesteśmy w trakcie przygotowywania oferty oraz dokumentacji dotyczą-
cej organizacji półkolonii letnich. Wypoczynek, jak co roku, będzie adreso-
wany do dzieci z gminy Słupno, w wieku 7-11 lat. W dobie koronawirusa 
jesteśmy zmuszeni zmniejszyć liczebność uczestników do 2 grup po 12 
osób. tematem przewodnim planowanego wypoczynku będzie nauka jaz-
dy na rolkach. ta propozycja w naszej wakacyjnej ofercie skierowana jest 
zdecydowanie do wszystkich spragnionych emocji, sportowej rywalizacji 
i lubiących być w ruchu. Dla uczestników każdego turnusu przygotowa-
liśmy dawkę zajęć sportowych tj. warsztaty rolkowe oraz ściankę wspi-
naczkową. nasi młodzi sportowcy będą mogli rywalizować ze sobą pod-
czas warsztatów i zawodów, a wszystko w duchu fair play. Zapewniamy 
opiekę wykwalifikowanej kadry od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 16.00, warsztaty rolkowe również poprowadzi profesjonalny trener. 
oferujemy dzieciom drugie śniadanie i ciepły posiłek. nasze półkolonie 
zgłaszamy do Kuratorium oświaty, zapewniamy spełnienie wszystkich 
wymogów dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z za-
chowaniem zaleceń Głównego inspektora Sanitarnego.
Z początkiem czerwca udostępniliśmy dla naszych milusińskich pla-
ce zabaw na terenie gminy. Wróciliśmy również z ofertą wynajmu 
świetlic wiejskich.
Planujemy również organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 
członków Gminnej orkiestry Dętej, który odbędzie się na przełomie lipca 
i sierpnia w nadmorskim ośrodku.
Pomimo tego iż odwołaliśmy wszystkie duże imprezy plenerowe, mamy 
nadzieję, iż uda nam się jednak zorganizować, na zakończenie wakacji, 
letnie kino pod chmurką. nie możemy w tej chwili zdradzać szczegółów, 
będziemy państwa informować na bieżąco.
powróćmy do okresu całkowitego zamknięcia placówki dla interesan-
tów: czy GOk pracował w tym czasie?
instytucja była zamknięta, ale jak dobrze Pani zauważyła, tylko dla 
interesantów. nie mogliśmy organizować zajęć ani imprez, ale to nie 
znaczy, że nie pracowaliśmy. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele prac 
naprawczych i remontowych. niektóre z nich nadal trwają. Działania 
te dotyczyły zarówno budynku Gminnego ośrodka Kultury, jak i orlika 
w Starym Gulczewie oraz 11 placów zbaw. W całości została wyremon-
towana sala do zajęć z gliny i języka angielskiego, która swoim obecnym 
wyglądem wprawi dzieci w dobry nastrój i znacznie ułatwi instruktorom 
prowadzenie zajęć. mamy nadzieję, że jej nowy wystrój zaskoczy i umili 
zajęcia , które planujemy zacząć już od października.
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infOrmacja dLa świadczeniOBiOrców!
w związku ze zbliżającym się kolejnym okresem świadczeniowym 
mieszkańcy korzystający ze wsparcia Gminnego Ośrodka pomo-
cy Społecznej w Słupnie muszą ponownie aplikować o większość 
świadczeń. 
od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski w formie elektronicznej na:
„WnioSeK o uStalenie PraWa Do ŚWiaDcZenia Dobry Start” 
(300+) na dzieci rozpoczynające rok szkolny 2020/2021. 
„WnioSeK o uStalenie PraWa Do ZaSiŁKu roDZinneGo 
WraZ Z DoDatKami Do ZaSiŁKu roDZinneGo” na okres zasił-
kowy 2020/2021 tj. okres rozpoczynający się od dnia 01.11.2020r. 
do 31.10.2021r.
„WnioSeK o uStalenie PraWa Do SPecjalneGo ZaSiŁKu oPie-
KuńcZeGo” na okres zasiłkowy 2020/2021 tj. okres rozpoczynający 
się od dnia 01.11.2020r. do 31.10.2021r.
„WnioSeK o uStalenie PraWa Do ŚWiaDcXZeń Z funDuSZu 

alimentacyjneGo” na okres świadczeniowy 2020/2021, tj. okres 
rozpoczynający się od dnia 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
osoby zainteresowane skorzystaniem z formy elektronicznej, która 
w przypadku złożenia kompletu dokumentów, nie wiąże się z koniecz-
nością wizyty w urzędzie mogą to uczynić - przez stronę banku, plat-
formę emp@tia, gov.pl, a także profil zaufany.
mieszkańcy, którzy preferują tradycyjną formę składania wniosku, 
bądź ich wniosek wymaga uzupełnienia, jak również bezpośrednie-
go kontaktu z urzędnikiem mogą złożyć wnioski w formie papiero-
wej od 1 sierpnia 2020r. 
Szczególnie zwracamy Państwa uwagę na konieczność złożenia 
ponownego wniosku o świadczenie Dobry Start – świadczenie 
nie jest wypłacane automatycznie, ani też na podstawie wniosku 
z roku ubiegłego. Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii 
coViD-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemio-

logicznych, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zachęca 
świadczeniobiorców do składania wniosków Dobry start 2020 przez 
internet. taka forma jest szybka, prosta i wygodna – nie wymaga 
wizyty w urzędzie ani oczekiwania w kolejce, a formularze są bar-
dzo łatwe do wypełnienia.
nie SKŁaDamy „WnioSKÓW o uStalenie PraWa Do ŚWiaDcZe-
nia WycHoWaWcZeGo” (500+). 
rodzic dziecka, na które obecnie pobiera świadczenie 500+ i ma usta-
lone prawo do świadczenia do 31.05.2021 r. będzie mógł złożyć wnio-
sek na nowy okres w formie elektronicznej od 01.02.2021 r., a w formie 
papierowej od 01.04.2021 r.
Wniosek składamy tylko w przypadku dzieci nowo narodzonych. ro-
dzic ma wtedy aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wnio-
sku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i otrzyma je 
z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

kinO LeTnie w SłUpnie
W związku z wznowieniem działań w ramach projektu centrum roz-
woju Seniora, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w mie-
siącach lipiec, sierpień zaprasza na seanse kina letniego, które odbędą 
się na świeżym powietrzu. Seanse skierowane są przede wszystkim 
do seniorów – uczestników projektu centrum rozwoju Seniora, ale 
również ich otoczenia tj. rodzin, sąsiadów, przyjaciół.

Działanie jest efektem realizacji projektu pt. „centrum rozwoju 
Seniora” realizowanego w ramach osi Priorytetowej iX: Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie 
dostępności usług społecznych, Województwa mazowieckiego na lata 
2014-2020.

wznOwienie zajĘć
w kLUBie inTeGracji 
SpOłecznej 
w SłUpnie
Po przerwie spowodowanej występowaniem zagrożenia epidemio-
logicznego w związku z występowaniem coViD 19 Gminny ośrodek 
Pomocy Społecznej w Słupnie od 1 czerwca 2020 roku wznowił reali-
zację zajęć w projekcie „Klub integracji Społecznej w Gminie Słupno”. 
uczestnicy projektu przystąpili do: 
Warsztatów integracyjnych (sportowe) 
treningu umiejętności i kompetencji społecznych. 
na bieżąco realizowane są również kursy zawodowe zgodnie z indywi-
dualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników kursu. 
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników Gminny ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Słupnie zapewnił środki ochrony indywidualnej dla 
wszystkich uczestników i personelu w tym maseczki ochronne, ręka-
wiczki oraz środki do dezynfekcji. Podczas zajęć zachowane zostały 
odległości gwarantujące bezpieczeństwo uczestników projektu.


